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Følg med på vår nettside
På vår nettside presenterer vi flere 
bosteder og legger ut program og priser 
for reiser fortløpende. Meld deg også på 
vårt nyhetsbrev for epost. Alle som abon-
nerer på nyhetsbrev er med i en månedlig 
trekning av reisegavekort. Vi har egen 
facebookside hvor vi legger ut ulike saker.

Sommerleiligheter
Vi har flere leiligheter med 2 soverom og 
2 bad. Leilighetene er godt utstyrte med 
bl.a. norsk tv, vaskemaskin og oppvask-
maskin. Alle ligger sentralt i Albir, nært 
strand, butikker, transport m.m. 
Priser fra kr 5 000 per uke. 
Les mer på www.solgruppen.no  
    

Gavekort
Hva med å overraske en venn eller 
familie med et gavekort?
Et gavekort er en ypperlig gave til den 
som «har alt». Et gavekort kan bli en god 
start på en deilig tur! Kontakt oss så kan 
vi ordne med gavekort på det beløpet 
du ønsker. Å reise er å leve.

Kjære reisevenner
Nytt år, nye reisemuligheter. Velkommen til Solgruppen sitt jubileumsår. 
I hele 25 år har vi tilbudt reiseglade nordmenn trygge, tilrettelagte reiser til fjern og nær. I 
2019 fyller vi altså 25 år, og det skal vi selvsagt markere på beste Solgruppen vis. Vi inviterer 
alle med på en jubileumstur til Brussel og Amsterdam. Vi besøker Brussel med bla omvisning 
på NATOs hovedkvarter og EU parlamentet, blomsterparken Keukenhof og Amsterdam med 
severdigheter og jubileumsfest. Flere av Solgruppen sine ansatte er selvsagt med – vi håper 
du også blir med! Les mer om turen på side 4-5. 

Våre fellesreiser er svært populære. I 2019 har vi en rekke godbiter å tilby: Irland – med 
nasjonalparker, severdigheter, rik mat og drikkekultur, besøk i Dublin og Belfast m.m.  Se mer 
på side 7.  Nord-Italia - med høydepunkter som Venezias kanaler og antikke kultur, 
Gardasjøen med vakker natur, og klassiske Verona. Høydepunktet blir nok Placido Domingos 
50 års jubileumskonsert. Mer på side 10-11. 

Vår årlige tradisjonelle busstur gjennom Europa byr i år på mange høydepunkter. Via den 
franske rivieraen til bl.a. Monaco og Cannes, båttur ved Côte d’Azur, sørover til Camargue 
nasjonalpark, over fjellene i Andorra med korsang og overnatting i kloster på det hellige 
fjellet Montserrat. Opplevelsene er mange. Les mer om turen på side 22-23.  
Vi tilbyr som alltid kort og langtidsferie til Albir. På side 32- 37 beskriver vi Albir, våre akti-
viteter og utflukter og noen av bostedene vi tilbyr. Dette er kun ett utvalg av det vi tilbyr 
- kontakt oss direkte for tilbud og se ellers våre nettsider for alternative bosteder.  Se også 
våre kampanjer og tilbud på side 37. 
Vi gleder oss til vår årlige høstfest i Albir. En morsom uke med dans, musikk og show, god 
mat og drikke. Tore Strømøy er selvsagt med. Se mer på 30-31. Ønsker du mer dans, tilbyr vi 
også til høsten seniordans. Seniordans er en svært inkluderende danseform, og vi legger opp 
til mye dans, glede og sosialt fellesskap. Kom fra hele Norge og dans og bli kjent med andre 
seniordansere. Helse i hver trinn. Les mer på side 28-29. 

Altea – Middelhavets perle er nok en favoritt. Vi tilbyr også i år fellesreiser til Altea – svært 
populære reiser til en vakker og sjarmerende perle ikke langt i fra Albir. Se mer på side 20-21. 

Amerikabussen tilbyr i år ett variert og spennende program. Høydepunktene er mange. 
Route 66 – ‘’The mother road’ er en klassiker som vi skal kjøre også i 2019. Se side 12-13. 
Kyst til kyst-turen via Yellowstone nasjonalpark er også en klassiker for Amerikabussen. Skal 
du på bare en busstur i USA og ønsker å oppleve det meste av det du forbinder med USA, 
skal du bli med på denne turen! Les mer på side 18-19.

Vår avdeling for sportsreiser, Sportsevent, skreddersyr sportsreiser for lag og foreninger, enkelt-
personer og grupper. Spesialister innen sykkel, golf og fotball, men kan også tilby andre typer 
sportsreiser. Les mer om disse svært populære sportsreisene på www.sportsevent.no 
Spreke syklist Sturla fra Sportsevent setter, sammen med Solgruppen, fokus på trim, trivsel og fel-
leskap høsten 2019. Dette er reisen for deg som vil være litt mer aktiv på tur.  Vi har fått med oss 
Team Eggan på laget,  som med sine erfaringer fra Olympiatoppen og som foredragsholder innen 
kosthold og ernæring vil kunne bidra sterkt med sin kompetanse. 

Trygghet, trivsel og fellesskap med Solgruppen. Velkommen på tur.

Ny katalog for 2020 kommer i mai 2019
I vårt 25. år som din turoperatør har vi, som beskrevet, mye å tilby. Vi endrer også litt på våre faste rutiner og kommer nå med reisekata-
log i desember 2018 for våre reiser i 2019, og i ca mai 2019 for reiser i 2020 hvor også kort – og langtidsferie til Gran Canaria og Thailand 
er presentert. Følg også med på vår nettside, på facebook og motta vårt nyhetsbrev – slik er du alltid oppdatert på nyheter, vårt reisetil-
bud, kampanjer og tilbud. 

Rabatt!
Bestill tidlig.

På utvalgte turer. 
Se etter soltilbud.
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turer. Ikke nok med det, når du bestiller tidlig står du også først i 
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Resterende beløp forfaller 35 dager før avreise.
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Vi starter i Brussel hvor vi gjør en byvandring i det historiske sentrumet, besøker 
NATOs nye hovedkvarter hvor vi får omvisning og foredrag. Etter lunsj drar de 
som ønsker det på besøk i EU parlamentet. Det blir også tid til å utforske Brussel 
på egen hånd. Byens historiske senter er fylt til randen med severdigheter. Vi bor 
sentralt med kort avstand til attraksjoner, restauranter og shoppingmuligheter.

Neste dag kjører vi buss til Amsterdam. Vi passerer idylliske landskap med vakre 
blomsteråkrer og stopper for dagens høydepunkt; den verdenskjente blomster-
parken Keukenhof. Mette av inntrykk og medkjøpte blomsterløker kjører vi 
videre til Amsterdam, hvor vi spiser en felles middag på kvelden. Neste dag 
brukes til å utforske Hollands sjarmerende hovedstad. Vår lokalguide tar oss 
med på en spennende byvandring og forteller om dens fascinerende historie 
og fargerike innbyggere. Den beste måten å oppleve byen er til vanns. 
Vi nyter en deilig lunsj på elvecruise gjennom de smale kanalene og ser de vakre 
gavlhusene og broene. På kvelden inviterer Solgruppen til jubileumsfest med flere 
ansatte. Vår buss tar oss med til en trivelig restaurant hvor vi spiser god mat og 
feirer 25 års jubileumet.

Den siste dagen kan du oppleve Amsterdam på egen hånd. Guiden har mange tips!

Jubileumstur i vår
Brussel, Keukenhof og Amsterdam

Reiselengde 

6 dager
Pris fra

kr 11 790,-

04. april - 09. april 2019

Turen inkluderer
• Fly Oslo - Brussel, Amsterdam - Oslo
• 5 overnattinger inkl. frokost
• Busstransport og program som beskrevet
• 5 måltider, derav 3 lunsjer og 2 middager
• Jubileumsfest inkl. drikke
• Byvandring i Brussel og Amsterdam
• Elvecruise i Amsterdam
• Inngang på Keukenhof
• Norsk reiseleder

Priseksempler
Pris p.p i dobbeltrom fra Gardermoen:     kr 11 790,-
Pris for å reise alene             kr 14 390,-
Pris p.p i dobbeltrom fra Værnes:              kr 12 590,-
Pris for å reise alene            kr 15 190,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
*Bestill tidlig rabatt gjelder bestilling før fredag 11.01.19

Keukenhof

Historisk blikk på Keukenhof
Historien om Keukenhof strekker seg helt tilbake til 1400 tallet når grevinnen Jacqueline of 
Bavaria (1401-1436) samlet frukt og grønnsaker fra kjøkkenhagen til slottet Teylingen. 
Keukenhof-slottet ble bygd på området i 1641 og eiendommen vokste til å omfatte et areal 
på 200 hektar. I 1857 redesignet landskapsarkitekten Jan David Zocher og hans sønn 
Keukenhofparken i Engelsk landskapsstil. Denne utgjør fortsatt grunnlaget for Keukenhof.

I 1949 kom en gruppe med 20 ledende blomsterkultiverere og eksportører med planen om 
å bruke parken til å vise fram vårblomster. I 1950 åpnet Keukenhof portene for 
besøkende og var en umiddelbar suksess med 236 000 besøkende det første året. 
Siden den gang har Keukenhof vokst seg til å bli en verdenskjent turistattraksjon.

Keukenhof inneholder over 7 millioner blomster i alle ulike farger og lukter. Anlegget er 
mest kjent for sine 800 ulike tulipansorter, men inneholder også andre blomster som liljer, 
urter og hyasinter.

Det beste fra Brussel
Grand Place Byens midtpunkt, rådhuset er et av de mange vakre bygningene som omringer 
plassen og som har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1985. Grand Place er like vakkert 
på dagtid som når det er opplyst på kvelden. I områdene rundt ligger mange koselige gågater 
med et utall butikker og kiosker som selger den kjente belgiske sjokoladen og de belgiske va-
flene som er et must å smake. Byen har også mange restauranter som serverer den populære 
retten Moules Frites, blåskjell med pommes frites.

Ølbrygging - Belgias stolthet er ølbrygging og Belgia er det landet med flest bryggerier i 
Europa pr. innbygger. Det finnes i dag over 100 bryggerier med fantastisk utvalg og lang 
historie. De fleste ølsorter har også egne glass til hvert merke. 

Europahovedstaden - I Brussel finner man blant annet EU-kommisjonen, 
EU-parlamentet, NATOs hovedkvarter, et stort museum med Europas historie, 
‘House of European History’, som i likhet med flere andre store museer har gratis inngang.

Atomium monumentet - Atomium ble bygd til Verdensutstillingen i Brussel i 1958, og 
ligger litt nord for byen. Monumentet forestiller enhetscellen til krystallisk jern, forstørret 
165 millioner ganger. Det er 103 meter høyt og består av 9 stålkuler med en diameter på 
18 meter. Disse er knyttet sammen med 35 meter lange stålrør. På toppen av monumentet 
er det vinduer som gir en fantastisk utsikt over byen.

Det beste fra Amsterdam
Vindmøller  må man besøke i Nederland og det finnes 8 av dem bare i hjertet av byen.
Byen byr på mange kjente museum som Anne Franks hus - huset der jøden Anne Frank og 
hennes familie gjemte seg for nazistene under krigen. Hun skrev der sin kjente dagbok. 

Rijksmuseet ligger på Museumplein og konsentrerer seg om kunst, håndverk og historie. 
Det har en stor samling malerier fra den nederlandske gullalder og en viktig samling asia-
tisk kunst. Museet fikk i 2015 tildelt prisen Årets museum i Europa.

Van Gogh-museet er viet to store kunstnere: Vincent van Gogh og Paul Gauguin. I museet 
henger det mange titalls malerier av disse store kunstnerne. Samlingen av van Goghs bilder 
regnes som den mest omfattende i verden.

Rembrandt-museet  Rembrandt bodde og malte der inntil han gikk personlig konkurs i 
1656. Her kan man bli bedre kjente med kunstneren og se mange av hans fantastiske verk.

Damplassen  populært samlingsted i hjertet av Amsterdam. Her finner du historiske monu-
menter og bygninger som kirken Nieuwe Kerk, det Kongelige palasset, børsen, Amsterdam 
Memorial Museum, Madama Tussauds voksmuseum, minnesmerker og et kjøpesenter.

Vondelpark  er en flott offentlig park på 47 hektar som åpnet i 1865, oppkalt etter den 
nederlandske lyrikeren og dramatikeren Joost van den Vondel. Parken besøkes årlig av 
omkring 10 millioner mennesker. Ta gjerne en piknik i parken.

Mat og drikke  Nederland hadde tidligere kolonier over hele verden. Det avspeiler seg i 
dagens matkultur og du kan spise mat fra hele verden i Amsterdam. Cafebesøk. Det er en 
grunn til at beboerne i Amsterdam ofte omtaler sine kafeer som sitt andre hjem. Livlig fra 
morgen til sent på kveld så er dette stedet hvor du kan slå av en prat med de lokale, og 
oppleve det nederlandske på nært hold. For å komme rundt - lei gjerne en sykkel.

Heineken Experience Interaktiv omvisning gjennom ølgigantens historie i et tidligere 
bryggeri, som ender i et smakerom.

Bestill innen 
11. januar 2019 

få 750 kr
i rabatt
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Felles vårtur til Albir 
Uten enkeltromstillegg 

Reiselengde 

14 dager
Pris fra

kr 13 990,-

27. april - 11. mai 2019

Turen inkluderer
• Fly Norge - Alicante t/r
• Overnatting i dobbeltrom inkl. halvpensjon
• Dans på hotellet med danseleder
• 1 velkomstmøte med lunsj
• Solgruppens aktivitetsprogram
• Seniordanseinstruktør
• Reiselderservice med 24t vakt telefon.

Priseksempler
Pris p.p i dobbeltrom fra Oslo:      kr 13 990,-
Pris for å reise alene        kr 13 990,-

Pris p.p i dobbeltrom fra Værnes:          kr 13 990,-
Pris for å reise alene        kr 13 990,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.

Vi flyr til Dublin og kjører til byen Longford hvor vi overnatter.
Etter frokost forlater vi byen og kommer etterhvert fram til den spektakulære irske 
vestkysten og den trivelige byen Sligo. Vi ser ulike severdigheter i byen og i nær-
heten, før vi reiser videre nordover og inn i Nord-Irland. På veien ser vi klippene 
Slieve League som står bratt ut mot Atlanterhavet, samt steinsirkelen Bettany. 

Videre kjører vi til Derry, en trivelig og vakker by hvor vi gjør en byvandring og 
besøker verdens eldste whiskey-destilleri, som fortsatt er i drift. Vi fortsetter til 
hovedstaden i Nord-Irland, Belfast. Her skal vi overnatte i to netter. Belfast er en 
moderne og travel storby der vi i tillegg til å ha tid på egen hånd, skal besøke 
Titanic-museet (det ble bygd i Belfast), vi ser Dunluce Castle og det Nord-Irske 
parlamentet Stormont. Dag 2 vil det være mulig å dra på St. George´s Market, der 
det er et yrende folkeliv, og alt fra haikjøtt til antikviteter omsettes! Senere skal 
vi en tur på Ulster Museum og se blant annet på historien til the Troubles - altså 
fiendtlighetene mellom katolikker og protestanter i 30 år gjennom forrige århundre. 

Vi kjører sørover langs vestkysten og kommer til byen Dunkalk hvor vi gjør noen 
interessante stopp, før vi kommer til den siste overnattingsbyen Drogheda der vi 
inntar en felles avslutningsmiddag.

Irland - opplev den grønne øya
Vi besøker både Irland og Nord-Irland

Reiselengde 

8 dager
Pris fra

kr 14 800,-

23. april - 30. april 2019

Turen inkluderer
• Fly Trondheim - Dublin t/r inkl. bagasje
• 7 overnattinger inkludert frokost
• 2 middager inkludert
• Busstransport i henhold til program
• To norske reiseledere

Reiseleder Ragnar Jensen har med seg Kristin 
Prestvold som er utdannet arkeolog og jobber som 
fylkesarkeolog i Trøndelag fylkeskommune. Hun har 
i en årrekke jobbet med formidling og forvaltning av 
kulturminner i både inn- og utland, blant annet Irland.

Priseksempler
Pris p.p i dobbeltrom fra Værnes:      kr 14 800,-
Pris for å reise alene        kr 17 600,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Begrenset antall plasser!

Byfjellet Knockarea ved Sligo

Nyt gode temperaturer og mange soltimer i vårlige Albir på denne fellesreisen. 
Med Solgruppen kan du reise alene, men likevel være sammen andre og kanskje 
få nye reisevenner. Her er vi en stor familie på tur.

Vi tilbyr ett variert aktivitetsprogram med fellesaktiviteter som passer de fleste. 
Aktivitetsprogrammet inneholder både fellesaktiviteter som gåturer, bingo 
og quiz i tillegg til spennende utflukter i nærområdet. Vi vil under oppholdet i 
tillegg tilby seniordans. 

Vi bor på strandhotellet Kaktus i romslige hotellrom med balkong. 
Vi har inkludert halvpensjon med vin og vann til måltider. Du kan lese mer om 
hotellet og se bilder på side 34. Ingen tillegg for de som reiser alene. 

Priser oppgitt gjelder med avreise fra Oslo og Trondheim. 

Ønsker du å utvide oppholdet er det fullt mulig da vi også tilbyr langtidsferie i 
Albir og kan skreddersy et opphold enten før eller etter denne fellesreisen. 

Seniordans
De som ønsker kan være med å danse seniordans 
under oppholdet. Det vil danses seniordans på 
hotellet enkelte dager.

Reis alene og slipp enkeltromstillegg
Vi trekker i fra enkeltromstillegget på hotell Kaktus i 
perioden 27.04 - 01.06. Dette gjelder også for denne 
fellesreisen. 
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Turen starter i Minneapolis, hvor vi kjører en byrundtur med norsk guide. 
Videre kjører vi til Goodhue County, og besøker blant annet Stordahl (Stjørdal) 
Lutheran Church og prater med etterkommere av utvandrere fra Stjørdal. På veien 
til Chicago gjør vi en guidet tur i et Amish-område. 

Vi starter neste dag med en byrundtur før vi kjører til La Porte i Indiana, 
hvor Belle Gunness hadde farmen sin. Vi returnerer til Chicago på kvelden. 
Neste morgen kjører vi mot sør, først innom Springfield som er Lincolns hjemby. 
Vi fortsetter videre til St. Louis hvor vi skal bo i nærheten av The Gateway Arch, 
som er USAs høyeste nasjonale monument.

Fra St. Louis kjører vi til Memphis hvor vi besøker Graceland og menneske- 
rettighetsmuseet hvor Martin Luther King ble skutt i 1968. Videre besøker vi The 
Peabody Hotel og ser den særegne ”andemarsjen” før vi spaserer på den kjente 
bluesgaten Beale Street. Fra Memphis kjører vi til Nashville hvor vi skal på konsert 
på den sagnomsuste country-scenen på Grand Ole Opry. 
Neste dag besøker vi Country Music Hall of Fame, og spaserer på Broadway med 
alle countrybarene som spiller live musikk. Det blir lunsjcruise på hjuldamperen 
General Jackson for de som ønsker det (ikke inkludert).

Midtvesten og musikkbyer i USA
Fra Minneapolis via Chicago til Nashville

Reiselengde 

12 dager
Pris fra

kr 27 990,-

24. mai - 04. juni 2019

Turen inkluderer
• Fly Trondheim - Minneapolis, retur fra Nashville
• 10 hotellovernattinger inkl. frokost
• 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl.      
 transfer til og fra flyplass
• Inngang på Graceland, bolighuset til Elvis og   
 museene i tilknytning
• Konsert på Grand Ole Opry
• Norsktalende byguider i Chicago og Minneapolis
• Norsk reiseleder
• Tips til sjåfør og byguider

Pris
Pris p.p i dobbeltrom fra Værnes:    kr 27 990,-
Pris for å reise alene        kr 35 390,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Lesertur med Stjørdalsnytt

Dallas

WISCONSIN

MINNESOTA

ALASKA

Minneapolis

TEXAS

Houston

Chicago

INDIANA

La Porte

Clifton

ILLINOIS

Rochester

Nashville

TENNESSEE
Memphis

St. Louis

ARKANSAS

MISSOURI Belle Gunnes vokste opp i Selbu, og som så mange andre i Norge på den tiden søkte hun den «Amerikanske drømmen» og emigrerte 
til USA. I Chicago fant hun en genial måte å tjene penger på; forsikringssvindel. Hun startet med å brenne ned sin egen butikk og ta livet 
av to av sine barn for å forsikringspenger. Så tok hun livet av sin første ektemann på dagen to livsforsikringer overlappet, slik at hun fikk 
utbetalt forsikringspenger for 2 personer. 

Hun kjøpte seg en gård i La Porte i Indiana hvor hun i løpet av kort tid brant ned deler av gården, for å få inn forsikringspenger. Etter-
hvert giftet hun seg på nytt, og etter kort tid var også denne ektemannen og hans ene datter drept. Nå fant Belle en ny måte å tjene 
penger på. Hun la inn annonser i skandinaviske aviser i USA der hun søkte etter velstående skandinaviske menn, med ekteskap som 
formål. Via brevveksling med de interesserte overbeviste hun dem om å ta med seg penger og ikke fortelle noen hvor de skulle. Når 
de ankom gården kjøpte de andeler i gården ved å sette inn sine penger til Belles bankkonto. Når transaksjonene var gjennomført tok 
det ikke lang tid før de var drept. 

I april 1908 brant Gunnes gården i La Porte ned til grunnen. Her fant politiet likene til Belles tre barn. 
De fant også kroppen til en hodeløs kvinne som de trodde var Belle Gunnes. Men etter 
grundigere undersøkelser i og rundt gården fant politiet 11 lik, en av de var Belle sin 
fosterdatter Jennie Olsen som hadde vært savnet siden 1906. Gården og åstedet ble kalt 
«Murder hill» og utgravingen, samt etterforskningen fikk stor oppmerksomhet i media 
både nasjonalt og i resten av verden.

Etter undersøkelser på gården fant etterforskerne tannfragmenter fra Belle Gunnes og fast-
slo at den hodeløse kvinnen var liket til Belle. Flere år senere innrømmet gårdsgutten Ray 
Lamphere på dødsleiet at Belle hadde forfalsket sin død. Noen dager før brannen hadde 
Belle og Ray reist til Chicago for å finne og ta med hjem en husholderske. Hun visste ikke at 
hun skulle bli Belles hodeløse kropp i brannen.

Historien om Belle Gunnes fra Selbu

Gravstener i Midtvesten har ofte norske etternavn Amish buggy

Countryscenen Grand Ole Opry Elvis Presley

Graceland 
Graceland er eiendommen Elvis Presley kjøpte som 22 åring og kalte sitt hjem frem til 
han døde 42 år gammel. Her får du se kostymer, trofeer, fotografier og effekter fra 
karrieren hans. Man får også se hans stue, kjøkken, musikkrom, biljardrom, squashbane og 
det berømte Jungle Room. I hagen ligger han gravlagt sammen med sine foreldre og en av 
bestemødrene sine. I tilknytting til Graceland ligger Automobile Museum som inneholder 
Elvis sin bilpark med blant annet hans rosa Cadillac, samt hans to privatfly der interiøret er 
utformet av Elvis.

The Amish Way
Staten Pennsylvania proklamerte med full religionsfrihet og tiltrakk seg mange utvandrere 
fra Tyskland og Sveits. Kjernen i Amish sin måte å leve på er et ønske om å leve i pakt med 
naturen, uten bruk av elektrisitet, telefoner, biler eller moderne landbruksredskaper. 
Amish er kjent for å være svært dyktige bønder og håndtverkere. De har også rykte på seg 
for å være hjelpsomme overfor ikke Amish bakgrunn. I et Amish-område ser man typisk 
hestevogner, amish-folk med flettekurver full av varer, barn som selger syltetøy og jordbær 
som de selv har vært med på å plukke tidlig på morgenen. Man ser menn og kvinner som 
jobber med landbruk uten bruk av teknisk utstyr. I dag livnærer 1 av 3 Amish-folk seg av annet 
en jordbruk.  Blant annet er turisme blitt en stor inntektskilde, og i et Amish område er det ofte 
butikker hvor du får kjøpt ulike artikler laget av Amish.

The Gateway Arch i St. Louis 
På 1800-tallet ble St. Louis kjent som porten til Vesten. Det er nettopp her Missourielven, 
som kommer fra vest møter Mississippielven fra nord. Dette gjorde at St. Louis ble et godt 
utgangspunkt for utforsking av Vesten og et viktig sentrum for handel. The Gateway Arch - 
det elegante buede monumentet som er 192 meter høyt ble bygget til minne om pionerene 
som utforsket og bosatte seg vest for Mississippi. Den mest kjente ekspedisjonen er det 
Meriwether Lewis og William Clark som står for. Ekspedisjonen startet i St. Louis og gikk til 
Stillehavet og tilbake. De brukte over 2 år på ekspedisjonen.



Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no / post@amerikabussen.no 10 Informasjon og bestilling tlf. 73 53 50 12 E-post: solgruppen@solgruppen.no / post@amerikabussen.no 11

Venezia, Verona og Gardasjøen
50 års jubileumskonsert med Placido Domingo
i Verona, årets store operabegivenhet

Reiselengde 

8 dager
Pris fra

kr 14 990,-

30. juli - 07. august 2019

Turen inkluderer
• Fly t/r Oslo - Venezia inkl. 1 kolli
• 7 hotellovernattinger inkl. frokost
• 2 fellesmiddager
• Båttur til Sirmione med lunsj
• Nummerert billett til jubileumskonserten
• Transport og utflukter i henhold til program
• Lokale byguider
• Norsk reiseleder
Vingårdsbesøk kommer i tillegg.

Denne turen er ikke egnet for deg med gangbesvær.

Priseksempler
Pris p.p i dobbeltrom fra Værnes:      kr 14 990,-
Pris for å reise alene                  kr 18 390,-
Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Venezia
Denne sagnomsuste byen ligger innerst i Adriaterhavet og er kjent for sine kanaler, sin 
arkitektur og sin historie. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalas-
set, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen. Byen står på Unescos verdensarvliste. 
Venezia opplevde sin storhetstid under den sene middelalderen, når byen tjente enorme 
formuer på handelen mellom øst og vest. Dette bærer byen preg av med flott arkitektur 
og mange skatter. Byens historiske sentrum er anlagt på 118 små øyer i Venezia-lagunen 
og er preget av et omfattende nettverk av små og store kanaler. 

Gardasjøen
Italias største innsjø som ligger i nord på grensen mellom Lombardia og Veneto. 
Sjøen ble utgravd i løpet av siste istid av isbreer i Alpene. Det er bratte fjellsider. 
Vi skal bo i sørenden av innsjøen. Det er hoteller og badesteder langs hele kysten. 
Flott natur med sypresser, oliventrær, vinranker, blått hav og nydelig bebyggelse.

Placido Domingo
Plácido Domingo (født 21. januar 1941) er en spansk tenor og dirigent. Han har et bredt 
repertoar og blir regnet som en av verdens ledende tenorer. Sammen med Pavarotti og 
Carreras blir han regnet som en av «de tre tenorene». Han har 50 års jubileumskonsert 
i Verona 04.08.19. Dette blir for mange årets store operabegivenhet.

Verona
Middelalderbyen har mange museer, kunstsamlinger og biblioteker, og er et betydelig 
kultursenter. Verona er som Roma i miniatyr, og står på UNESCOs verdensarvliste. 
I flere av William Shakespeares skuespill er handlingen lagt til Verona. Mest kjent for 
sin tilknytning til byen er Romeo og Julie, hvert år besøker tusener av turister det som 
hevdes å være Julies grav i en av byens kirker. Arenaen er over 2000 år gammel og her 
kjempet gladiatorene mot hverandre og mot dyr. Her skal vi lytte til opera under en 
stjernefylt himmel.

Bli med på denne innholdsrike turen med høydepunkter som Venezias kanaler og 
antikke kultur og sjarme, vakre Gardasjøen med sol, varme, rik matkultur og vakker 
natur, og klassiske Verona med Placido Domingos 50 års jubileumskonsert – dette 
blir en fantastisk opplevelse.

Vi besøker Venezia, hvor vi bor sentralt i bydelen San Marco, samme bydel som 
Markus kirken og Markus plassen. Ett ærverdig hotell med antikke malerier, 
takbjelker og tradisjonell venetiansk arkitektur. Vår guide tar oss med på en 
fascinerende byvandring før vi får tid til å oppleve byen i eget tempo og spise 
en deilig middag. Vi avslutter med en stemningsfull klassisk kirkekonsert i en 
av byens vakre barokkirker. Videre drar vi til vakre Gardasjøen og sjarmerende 
Desenzano. Her skal vi tilbringe 4 innholdsrike dager med byvandring, sol, bad, 
shopping, båtturer og nydelig mat og drikke. Det blir også anledning til å besøke 
en vingård for de som ønsker det. 

De to siste nettene skal vi tilbringe i fantastiske Verona. Vår guide tar oss her 
med på en spennende byvandring der vi skal besøke Julies balkong, arenaen og 
de kjente piazzaer. Turens høydepunkt er jubileumskonserten med Placido 
Domingo. Konserten er satt til 04.08.19 og vi har billetter på nummererte sitte-
plasser på det imponerende romerske amfiteatret, bygget for 2000 år siden. 
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Route 66 - The mother road
Route 66 ble satt i drift fra 11. november 1926, som en del av det gamle U.S. Highway 
systemet. Veien gikk fra Chicago i øst til Los Angeles i vest, gjennom 8 stater og med en leng-
de på ca 3 940 km. Mye av veien er idag innflettet i det nye Interstate veisystemet, men det 
er fortsatt omkring 80% av veien som eksisterer eller er gjennoppbygd.

I starten av 1930 årene ble Midtvesten rammet av flere år med tørke, ”the Dust Bowl-years”. 
Dette førte til at mange av familiene her måtte gi opp sine smågårder og reise til California, 
i håp om å få seg arbeid. Ferden gikk på den nye veien til vest, Route 66, som raskt ble et sym-
bol på håp om en bedre framtid. Den økte trafikken langs ”the Main Street Of America” førte 
til at det oppstod nye tettsteder langs vegen med bensinstasjoner, moteller og restauranter. 
I 1938 ble Route 66 den første hovedveien i USA som ble asfaltert i sin helhet. Veien ble også 
mye brukt under 2. verdenskrig da mange reiste for å jobbe for krigsindustrien i California, 
samt at tropper og materiell ble fraktet langs Route 66.

Hovedveien til vesten

På starten av 1950 årene ble veien mye brukt av turister. De reiste for å se de store 
turistattraksjonene i Arizona, Grand Canyon, Meteorkrateret og Painted desert. 
Den økte trafikken gjorde at enda flere forretninger blomstret langs veien. Men etter at det 
nye hovedveinettet ”the interstate highway” ble vedtatt i 1956, startet nedturen for Route 
66. Gradvis ble Moderveien erstattet av de nye interstate veiene, og i slutten av 1960 var stort 
sett hele Route 66 erstattet. Etterhvert som de forskjellige interstate veiene overtok trafikken, 
ble skilt fjernet og 66-tallet ble tatt ut av det numeriske veisystemet.

Nedgangstider

Mot slutten av 1980-tallet startet gjennoppreisingen av Route 66. Det startet i Arizona, hvor 
det ble dannet en forening; The Historic Route 66 of Arizona og mange andre grupper og lag 
oppstod etterhvert. Alle med et felles mål om å ta vare på og gjenskape stemningen og 
følelsen av Route 66. Flere landemerker, og historiske bygninger ble satt på det nasjonale 
registeret over historiske plasser. Det ble også satt opp nye Route 66 skilt og veimerkinger 
langs veien, samt at gamle bensinstasjoner, moteller og restauranter har blitt restaurert til slik 
de opprinnelig var.

Moderveien gjennoppstår

Den ikoniske veien har vært sterkt representert i amerikansk kultur. Den spilte en sentral 
rolle i John Steinbecks roman ”The Grapes of Wrath” som skildret ”the Dust Bowl-years” på 
1930-tallet, hvor en familie fra Oklahoma reiste til vesten i håp om en bedre framtid. Det 
var også her Route 66 fikk sitt navn ”the Mother Road” fra. Bobby Troups skrev sangen ”Get 
Your Kicks on Route 66”, som ble spilt inn for første gang av Nat King Cole, og senere av flere 
kjente artister blant annet Rolling Stones. Oljeselskapet Philips Petroleum, som hadde mange 
bensinstasjoner langs veien, har fortsatt det legendariske ”Philips 66” skiltet som sin logo.

Route 66 i ”amerikansk kultur”

I Chicago starter vi med en byrundtur og en lunsj på en historisk Route 66 restaurant
før bussen forlater byen. Route 66 går først gjennom noen småbyer i Illinois. 
Springfield er hovedstad i Illinois og kanskje mest kjent som Abraham Lincolns 
hjemby. Der er det besøk i hans hjem og på hans grav. Det er lunsj på en av de 
eldste cafeene på Route 66, før vi kommer til St. Louis. Her skal vi se USAs høyeste 
minnesmerke, Gateway Arch. veien fortsetter sør-vest i Missouri hvor vi stopper 
ved noen 400 millioner år gamle kalksteinsgrotter og overnatter på et sjarmerende 
Route 66 hotell fra 1938. Route 66 går såvidt innom Kansas før den går gjennom 
Oklahoma. Vi er innom noen interessante steder før vi kommer til USAs nest 
største stat, Texas. Middagen inntas på på den kjente restauranten Big Texan Steak 
Ranch. I Amarillo i Texas ligger kunstverket ”Cadillac Ranch” fra 1974. 
Turens midtpunkt er Adrien, også i Texas. 
I New Mexico stopper vi ved et ikonisk Route 66 motell. Neste høydepunkt er Aco-
ma Sky City, som er det eldste bebodde samfunnet i Nord- Amerika. The Painted 
Desert og the Petrified Forest i Arizona byr på svært særegen natur. Neste dag 
besøker vi Grand Canyon, som er betegnet som et av ”Verdens 10 underverk”. 
Vi kjører innom flere historiske Route 66 steder før vi  kommer til Las Vegas hvor 
vi skal bo på ”The Strip”. Etter hektiske Las Vegas blir det langt «roligere» gjennom 
Mohave ørkenen før vi kommer til frodige California og Los Angeles. Route 66 
ender på Santa Monica Pier. De to siste nettene bor vi i Los Angeles, som byr på 
mange kjente turistattraksjoner.

Route 66 - fra Chicago til Los Angeles
Med avstikker til Grand Canyon og Las Vegas

Reiselengde 

16 dager
Pris fra

kr 32 900,-

11. august - 26. august 2019

Pris
Pris p.p i dobbeltrom fra Oslo:          kr 32 900,-
Pris for å reise alene        kr 41 990,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Denne turen kjøres med en mindre gruppe med be-
grenset antall plasser.

Turen inkluderer
• Fly Oslo - Chicago, Los Angeles - Oslo
• 14 hotellovernattinger inkl. frokost
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer  
 til og fra flyplass
• Guidet byrundtur i Chicago med norsk guide
• Inngang på Grand Canyon nasjonalpark
• Inngang på Petrified Forest nasjonalpark
• Inngang på Acoma Sky City
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Tips til sjåfør og byguider
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Las Vegas Grand Canyon

For første gang setter vi opp en ren Alaska-tur! Bli med på en fantastisk reise til 
den desidert største delstaten i USA. Med sine 1,7 millioner kvadratkilometer 
er den over to og en halv gang større enn nest største stat, Texas. Det er bare 
litt over 700.000 innbyggere i staten, så det er god plass. Alaska er kjent for sin 
storslåtte natur og fiske- og jaktmuligheter. På denne turen har vi lagt til rette 
for at den som ønsker det skal få prøve seg på både havfiske etter kveite og laks, 
og fluefiske etter laks i den verdenskjente Kenai River.

Vi flyr med Icelandair fra Oslo via Reykjavik og direkte til Anchorage, Alaska. 
Allerede neste morgen får vi et av turens høydepunkter, nemlig en flott togtur 
med Alaska Railroad fra Anchorage ned til den sjarmerende byen Seward. På 
toget reiser vi standsmessig på Goldstar Classic, og sitter i 2. etasje og nyter den 
flotte naturen gjennom glasstaket i toget. I Seward er det mulig å bli med på 
enten en halvdags eller en heldags fisketur på havet. 
Videre går ferden til Kenai-halvøya der vi får mulighet til å bli med på laksefiske. 
Derifra kjører vi nordover helt opp til Denali nasjonalpark, der vi skal være med 
på en tur langt inn i nasjonalparken. Dersom været er fint får vi se Nord-
Amerikas høyeste fjell, Mount Denali. Denali nasjonalpark er kjent for et rikt 
dyreliv, og det er ikke uvanlig å se bjørn.

På denne turen er det viktig med tidlig påmelding eller at du melder interesse 
for turen så tidlig som mulig.

Det beste av Alaska
Spektakulær, vill og vakker natur

Reiselengde 

10 dager
Pris fra

kr 34 990,-

18. august - 27. august 2019

Pris
Pris p.p i dobbeltrom fra Oslo:          kr 34 990,-
Pris for å reise alene        kr 43 990,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Turen inkluderer
• Fly med Icelandair Oslo - Anchorage t/r
• 8 hotellovernattinger inkl. frokost
• Togtur på Gold Star Class fra Anchorage til Seward
• Buss i henhold til program fra og med Seward
• Guidet 8 timers busstur inn i Denali Nasjonalpark
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Tips til sjåfør og byguider

Turen inkluderer ikke fisketurer i Seward og Kenai eller cruise 
fra Seward. Priser varier fra fra $89 for cruise og opptil $375 for 
heldagstur med fiske.

Pakketips for rundturer med buss
Vi deler våre beste råd og pakketips fra mange år som tilbyder av langtidsreiser til Albir 
på Costa Blanca kysten i Spania. Vi får ofte spørsmål om hva som er lurt å pakke med i 
bagasjen når man skal på langtidsferie.

Reisebevis 3-4 uker før avreise
Alle som reiser med Solgruppen og Amerikabussen får tilsendt reisebevis eller utskrift av 
elektronisk billett 3-4 uker før avreise. Her får man all nødvendig informasjon for reisen, 
slik som for eks. flytider, ref. nr til fly, bagasjeregler og annen praktisk informasjon. 

Reisedokumenter
Ta med alle nødvendige reisedokumenter som reisebevis fra Solgruppen/Amerikabussen, 
pass, bankkort, forsikringsdokument og annen viktig informasjon. Det kan også være lurt 
å ta med en bildekopi av passet, dersom det forsvinner eller blir stjålet under reisen. 
Behold en kopi hjemme og ta med en på tur. Sjekk også at navnet på passet er det 
samme som på dokumentene du mottar fra oss. For reiser til USA anbefaler vi å ta med 
utskrift av ESTA-godkjenningen. 

Gjenkjennbar koffert på bagasjebåndet
For Solgruppens kunder har vi laget vår egen gule bagasjelapp som skiller Solgruppens 
kunder fra andre reisende. Denne lappen får også Amerikabussens reisende. Den bidrar 
til å gjøre din bagasje gjenkjennbar på bagasjebåndet. I tillegg er den også nyttig for våre 
reiseledere som møter deg på flyplassen ved ankomst. Ikke glem den gule bagasjelappen 
og husk på å notere navn og telefonnr!

Klær og skotøy
Temperaturene kan variere på noen av bussturene, derfor kan det være lurt å kle seg litt 
lagvis. På turer om sommeren brukes aircondition i bussen og inne på butikker og kjøpe-
senter etc. Da kan det bli litt kjølig og det kan være lurt å ha for eksempel en jakke å ha på 
seg. Gode sko er viktig! Pakk variert tøy, men pakk minimalistisk. Rull klærne når du pakker. 
Det gjør ikke bare klærne mindre krøllete, men sparer også en masse verdifull koffertplass.
Varme sokker til flyturen eller tøfler til hotellet kan være godt å ha til alle typer reiser.

Kamera og ladere
Ikke glem å ta med deg kamera så du får foreviget øyeblikkene. Ladere glemmes lett 
under pakkingen! Ta også med bærbar pc eller nettbrett. Internett er stort sett 
tilgjengelig overalt i dag. Med nettbrett eller bærbar pc er det enkelt å holde seg 
oppdatert på nyheter og holde kontakten med familie og venner. 
Sjekk om reisemålet krever adapter.

Medisiner og reiseapotek
Kontakt legen din for å få en bekreftelse, på engelsk, på bruken av medisiner du må ha 
med. Ta med deg et reiseapotek med dine medisiner og enkelt førstehjelpsutstyr.Foto: Per Gunnar Voll
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Washington D.C - i maktens sentrum
Washington D.C. ble planlagt og bygd som hovedstad for USA i 1790. Byggene som etter hvert reiste seg, skulle vise den nye 
nasjonens styrke og skape samhold og stolthet. Hovedstaden er oppkalt etter George Washington, som ble valgt til USAs første 
president i 1789. Det formelle navnet er District of Columbia, forkortet D.C. og omtales oftest som Washington D.C. eller bare D.C. 
Det var også George Washington som bestemte området hvor hovedstaden skulle ligge,
samt engasjerte byplanlegger Pierre-Charles LÉnfant.

Det hvite hus

Capitol

Thomas Jefferson memorial

San Francisco

I samarbeid med avisen GD (Gudbrandsdølen Dagningen) på Lillehammer, 
inviterer vi til en unik og spennende tur til Washington DC, Philadelhpia og New 
York sammen med Ole O. Moen. Moen er en av Norges fremste USA-kjennere. 

Turen starter i Washington DC, og vi bor sentralt. Vi skal blant annet besøke 
Det hvite hus, og med Ole O. Moen som reisevert blir dette en uforglemmelig 
opplevelse. Han har skrevet bok om Det hvite hus, og alle deltakere får et sig-
nert eksemplar av boken. Washington DC er full av interessante steder, spesielt 
for de som er historisk interessert. Vi skal besøke mange av dem, blant annet 
National Archives der Uavhengighetserklæringen og Grunnloven er utstilt, de 
mange monumentene og minnesmerkene og ikke minst Smithsonianmuseene. 
De tidligere presidentene George Washington og Thomas Jeffersons hjem står 
også på programmet. Vi besøker to kjente slagsteder fra Borgerkrigen, Manasses 
(Bull Run) og Gettysburg. Etter en overnatting i Philadelphia kjører vi til New York 
der vi tilbringer de siste dagene av turen. Også her bor vi svært sentralt, på Times 
Square. Vi skal besøke blant annet FN-bygningen, ta båten ut til Frihetsgudinnen 
og ikke minst Ground Zero og det nye Frihetstårnet.

Dette er en lesertur med Gudbrandsdølen Dagningen og abonnenter får en 
rabattert pris. Det settes opp buss fra Otta til Gardermoen som inngår i prisen. 

Washington DC og New York
Med Ole O. Moen som reisevert

Reiselengde 

10 dager
Pris fra

kr 28 400,-

06. - 15. september 2019

Turen inkluderer
• Fly Oslo - Washington DC, New York - Oslo
• 8 hotellovernattinger inkl. frokost
• Transport med buss i henhold til program
• Buss fra Otta til Gardermoen t/r
• USA ekspert Ole O. Moen med på hele turen
• 5 fellesmåltider (lunsj eller middag)
• Inngangsbilletter i henhold til program
• Båttur til Ellis Island og Libert Island (Frihetsgudinnen)
• Boken ”Det hvite hus” av Ole O. Moen signert utgave
• Norsk reiseleder
• Tips til sjåfør og byguider

Pris
Pris p.p i dbl.rom for abonnenter av GD:    kr 28 400,-
Pris for å reise alene for abonnenter:          kr 36 700,-

Pris p.p i dbl.rom for ikke-abonnenter av GD:    kr 29 900,-
Pris for å reise alene for ikke-abonnenter:  kr 38 200,-
Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.

Lesertur med Gudbrandsdølen Dagningen

Det hvite hus
George Washington valgte også tomten der Det hvite hus ligger, men det var president John 
Adams (1797-1801) og frue som var de første som flyttet inn i det som opprinnelig het 
President´s House. Dette skjedde i 1800. Det hvite hus er USAs mest kjente og mest 
fotograferte hus med adresse 1600 Pennsylvania Avenue. 

Capitol
Kongressbygningen (Capitol) fra 1800 er et praktbygg etter mønster fra antikkens byggverk. 
Det hvite bygget med de vakre søylegangene og den 55 meter høye kuppelen er blitt et 
symbol på selve demokratiet, også det med opphav i antikken. 
Kongressen (nasjonalforsamlingen) består av Senatet og Representantenes hus.

The Mall
The Mall er nerven i Washington, et utrolig område som har både grøntarealer, 
snorrette boulevarder, museer, monumenter og minnesmerker. Kongressbygningen ligger på en 
liten høyde i den ene enden av The Mall, og i den andre enden er Lincoln Memorial. 
På en tenkt rett linje mellom Kongressbygningen og Lincoln-monumentet reiser Washington- 
monumentet seg. På begge sider av grøntarealet i midten ligger det ene flotte museet etter 
det andre. Det mest besøkte er National Air and Space Museum. The Mall har også 
National Art Gallery, U.S. Botanic Garden, United States Holocaust Memorial Museum, Nati-
onal Museum of Natural History, National Museum of American History og mange flere! 
Det mest fantastiske av alt er at alle disse attraksjonene er gratis!

Krigsminnesmerker og monumenter
I The Mall finnes også minnesmerker etter blant annet Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr, 
Thomas Jefferson, Franklin D. Roosevelt og Ulysses S Grant. I tillegg har du krigsminnesmerker fra 
Korea krigen, Vietnam krigen og 2. verdenskrig. På andre siden av elven, i staten Virginia ligger 
Arlington æreskirkegård. De lange rekkene med enkle, hvite stener forteller mye om hva det 
koster å forsvare landet sitt. Graven til John F. Kennedy er kanskje den mest besøkte. 
Ved den enkle minneplaten brenner en evig ild.

Arlington National Cemetery

Kart over The Mall

Ole O. Moen

Ole O. Moen er 
professor emeritus i 
Nord-Amerikastudier 
ved Universitetet i Oslo. Han er blant annet kjent som 
ekspertkommentator i NRK gjennom mange 
valgsendinger fra amerikanske presidentvalg.
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5 høydepunkter fra Kyst til kyst

Vi tilbringer det første døgnet av turen i USAs største by. Vi bor sentralt på Times Square på 
Manhattan. Dette er i teatertdistriktet, ved den kjente gaten Broadway. Byen er en av de 
mest internasjonale byene i USA, og på Manhattan hører du et mylder av forskjellige språk. 
Fra Empire State Building eller Rockefeller Center (”Top of the Rock”) får du en kjempeutsikt 
over byen.

New York City, New York

Det norske Amerika, Wisconsin, Minnesota, Dakota

Yellowstone Nasjonalpark, Wyoming og Montana

San Francisco, California

Chicago, Illinois
USAs tredje største by, og blant annet kalt den mest amerikanske av alle amerikanske storby-
er. Mange blir veldig positivt overrasket over hvor vakker og velstelt byen er. Millennium Park 
mellom skyskraperne og Lake Michigan med den berømte «bønna» har blitt et landemerke i 
byen. Også her bor vi sentralt, i gåavstand fra Millennium Park.

I det vi kjører ut fra Chicago er vi et område som er veldig preget av den norske og skandina-
viske innvandringen. Bare i Minnesota bor det nesten en million med norsk avstamming. På 
turen skal vi overnatte to netter i Minneapolis-området, og veldig ofte ser vi at våre deltakere 
møter slekt her. Et stort høydepunkt for mange norsk-amerikanere er Norsk Høstfest, som er 
den største skandinaviske festivalen i USA. Vi skal også spise middag på en av de største Sons 
of Norway-losjene, nemlig «Kringen Lodge» i Fargo, Nord-Dakota.

Verdens eldste nasjonalpark, kjent for sitt rike dyreliv og geotermiske aktivitet. 
Den mest populære attraksjonen er Old Faithful, en geysir som «trofast» har utblåsning 
hvert 90. minutt, og spruter da vann opp til 30 meter opp i lufta. Vi lover aldri hva vi kan se 
av dyreliv, men vi har uten unntak sett buffalo (egentlig amerikansk bison) på alle våre turer. 
Ofte har vi også sett bjørn. 

Byen med alle bakkene, kabeltrikken og ikke minst Golden Gate. Også her bor vi sentralt, ved 
Fisherman’s Wharf. Båtturen ut til fangeøya Alcatraz starter i gåavstand fra hotellet. For den 
som heller vil se store trær, anbefaler vi en tur ut til Muir Woods rett nord for byen. Her kan 
du finne trær opp til 80 meter høye.

New York City

Chicago

Yellowstone Nasjonalpark

San Francisco

Turen starter i New York, hvor vi bor like ved Times Square. Vi starter kjøringen 
vestover gjennom Pennsylvania og innom Amishfolket i Ohio, over prærien i 
Indiana før vi kommer til Chicago, Illinois. Nå er vi kommet til den Amerikanske 
Midtvesten og vi fortsetter inn i ”det norske Amerika”, som bla. er statene 
Wisconsin, Minnesota, Sør- og Nord Dakota. Vi kjører til Minot i Nord-Dakota, 
hvor vi opplever et av turens høydepunkter, Norsk Høstfest. Her feires 
skandinavere som har emigrert til USA. Vi fortsetter turen vestover og kommer til 
Sør-Dakota der vi ser Mount Rushmore og Crazy-Horse monumentet, samt over-
natter i western-byen Deadwood. Vi kjører inn i cowboystaten Wyoming, hvor vi 
skal oppleve verdens eldste nasjonalpark, Yellowstone. Her er geysirer, spekta-
kulær natur og et yrende dyreliv. Vi kjører inn i Utah og til Salt Lake City hvor vi 
besøker Mormoner-tempelet og kongressbygningen. Vi fortsetter gjennom Utah 
og stopper ved den særegne saltørkenen før vi kommer til Nevada. Her overnat-
ter vi i kasinobyen Reno, som ofte kalles ”lille Las Vegas”. Vi har en fridag der vi 
tilbyr halvdagsutflukt til Virgina City, kjent fra TV-serien Bonanza. Fra Reno kjører 
vi inn i California og stopper ved OL-byen Squaw Valley. De siste kilometrene på 
vår tur fra øst til vest går over den ikoniske Golden Gate Bridge. I San Fransisco 
blir det mulig å besøke fangeøya Alcatraz, samt den norske sjømannskirken som 
ligger vakkert til med en fantastisk utsikt. 

Kyst til kyst i USA
Via Yellowstone nasjonalpark

Reiselengde 

20 dager
Pris fra

kr 38 900,-

19. september - 08. oktober 2019

Turen inkluderer
• Fly Oslo - New York, San Francisco - Oslo
• 18 hotellovernattinger inkl. frokost
• 2 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA     
• Omvisning på Leinenkugel ølbryggeri i           
 Wisconsin inkl. smaksprøver
• Dagspass på Norsk Høstfest
• Inngang til nasjonalparker, museer og              
 monumenter i henhold til program
• Norsk reiseleder og byguider i henhold til program
• Tips til sjåfør og byguider

Pris
Pris p.p i dobbeltrom fra Oslo:      kr 38 900,-
Pris for å reise alene:        kr 52 500,-
Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.

Kyst til kyst gjengen i 2017

....og da har vi ikke nevnt høydepunkter som Amishbosettingen i Middlefield, Ohio, The Black 
Hills med Mount Rushmore og Crazy Horse-monumentene i Sør-Dakota, Salt Lake City i Utah 
eller Reno og Virginia City i Nevada.
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Vi inviterer til fellesreiser til Altea, og til Hotel Cap Negret. 
Vi tilbyr avreise fra de fleste norske byer. Velg mellom ulike reiselengder. 

Våre fellesreiser til Altea og Hotel Cap Negret er svært populære. 
Altea med sin sjarm trekker mange turister, og atmosfæren er idyllisk. 
Hotellet ligger fint plassert like utenfor sentrum av Altea (på andre siden 
av den blå broen). Hotellet er moderene og har en fantastisk beliggenhet 
ved stranden. Hotel Cap Negret har mange fasiliteter og flotte uteområder 
ved bassenget.

Denne sesongen setter vi opp hele 9 alternativer å velge mellom.  
Velg mellom 2-5 ukers opphold med halvpensjon og utflukter inkludert. 
Fellesskap, trivsel, gode opplevelser og trygghet. Nyt felles middager, inkl. 
vann og vin til maten. Vi har 24t vakttlf og reiselederservice (lokalisert i 
Albir). Vi anbefaler å være tidlig ute med bestillingen da våre fellesreiser 
til Altea er svært populære på høsten. 

Felles langtidsferie til Altea 

Turen inkluderer
• Fly t/r fra oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli
• Transfer t/r flyplass - bosted 
• Opphold i dobbeltrom i valgt periode
• Halvpensjon med vin og vann til middag
• 1 felles utflukt til Albir inkl. lunsj og drikke
• 1 felles utflukt “ut i det blå” inkl. lunsj og drikke
• Reiselederservice og Solgruppens aktivitetsprogram

Altea - Middelhavets perle

New York City

Rommene: Nyoppussede flotte rom med TV m/ norske kanaler og vann-
koker. Flott bad med romslig dusj. Alle rom med delvis havutsikt fra bal-
kong. Klimaanlegg og safe. Wifi.

Øvrig: Hotellet ligger vakkert til nede på stranden i utkanten av Altea. Ho-
tellet har en stor buffet-restaurant for frokost/lunsj/middag. 
Det finnes også en kafeteria med enkle retter og en poolbar ved 
bassenget. Her er det flere plasser for å slappe av og nyte dagene i 
biblioteket på Patio Riu Algar eller på Barbeque Terrace, med utsikt over 
havet. Merk: Hotellet er stengt fra 18.11.2018 - 07.02.2019 

Hotel Cap Negret Km 159, N-332, 03590 Altea

Strand På hotellet Internett Ja
Sentrum ca 700 m Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja Etasjer/heis 6/ja

Altea
Middelhavets perle

Alteas hvite gamleby med sine steinbelagte trange gater er stedets fremste attraksjon. 
Den pittoreske kirkeplassen med et rikt utvalg av gallerier, små butikker, restauranter 
og barer er gamlebyens samlingspunkt. Byen er delt i tre områder, sentrum, strandpro-
menaden og kirkeplassen i gamlebyen. På kirkeplassen ligger den vakre kirken med de 
Altea-blå, glaserte kuplene. Altea er kjent for denne spesielle blåfargen, som man kan 
se igjen i alt fra kunst og malerier til dører på de små husene. Flere malere, poeter og 
forfattere har valgt å bosette seg her på grunn av de vakre omgivelsene.

«Nybyen» strekker seg ned mot sjøen og har en flott kystlinje med ca. 6 km strand. 
Altea – Middelhavets perle – er kjent for sitt gode klima og sitt spesielle lys. Det er 
flere flotte turmuligheter i området, både i en av de mange fjellene i bakgrunnen og 
fra strandpromenaden hvor man kan spasere helt inn til Albir. 

Våre reiseledere har treffetider og aktiviteter flere ganger ukentlig. 
Det vil også være mulig å bli med på alle Solgruppens arrangementer i Albir om man 
ønsker det. Bussen til Albir går ca. 1 km fra hotellet. 

Det er en del bakker, trapper og sjarmerende trange gater i gamlebyen i Altea. Man 
kan velge å spasere over broen eller gjennom boligområdet fra Hotel Cap Negret og 
inn til sentrum, eller til strandpromenaden. Her er det dessverre ikke så godt egnet 
om man har gangvansker eller behov for hjelpemidler for å ta seg frem.

Priseksempler
Avgang september 2019:
Stavanger 16.09, Oslo/Trondheim 17.09, Bergen 18.09
• 2 uker fra 12 950,- 
• 3 uker fra 15 950,-
• 4 uker fra 18 950,-
• 5 uker fra 21 950,-

Avganger oktober 2019:
Stavanger 14.10, Oslo/Trondheim 15.10, Bergen 16.10
• 2 uker fra 12 950,-
• 3 uker fra 15 950,-
• 4 uker fra 18 950,-

26.10.2019 - lørdag
Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen
• 2 uker fra 12 450,-
• 3 uker fra 14 950,-

Tillegg for deg som reiser alene:
• 2 uker 2900,-
• 3 uker 4330,-
• 4 uker 5770,-
• 5 uker 7210,-

     
Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra andre 
flyplasser kan medføre et tillegg i pris.

Bestill innen 
31. mars 2019 

få 500 kr
i rabatt
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Vi gjentar den tradisjonelle høstturen til Albir og tar dere med på en ny 8 dagers 
innholdsrik og spennende busstur. Opplev den Franske Rivieraen -idyll, båttur, 
Monaco, Provence -kunstnernes og livsnyternes landskap, Camargue 
nasjonalpark -salt, hvite hester og flamingoer, Andorra i Pyreneene -natur, 
handel, vandring, det hellige fjellet Montserrat -her skal vi bo i et kloster og 
høre fantastisk korsang, Tarragona, tilbake til romertiden med gladiatorer, 
keisere og erobringer. Anita har som alltid lagt opp til overraskelser underveis. 
Korte kjøreetapper. Vi skal ha byvandringer, vinsmaking, historie og kulinariske 
høydepunkter. Besøke bodegas Codorniu og smake og lære om Cava. Båttur 
ved Côte d’Azur. Det er flere spennende museer man kan besøke. Kjøre i flott 
og variert natur, besøke landsbyer og kjente byer som Nice, Cannes, Monte 
Carlo, St-Paul de Vence, St.Tropez, Aimes Mortes, Carcasonne, Andorra La Vella, 
Tarragona  og Sagunto. Et hav av opplevelser og vi skal nyte nydelig lokal mat 
og drikke.

Når man kommer til Albir kan man selv velge hvor lenge man ønsker å være. 
Man kan bo på hotell eller i leiligheter. Se beskrivelser på side 34 og 35. 
Fra Alicante går det direktefly til de fleste norske byer. 

I Albir har vi masse aktiviteter: trim, quiz, boccia, gå og sykkelturer, datacafe, 
6-er klubben, sosialt samvære. Variert aktivitets og utfluktsprogram. Inkludert i 
turen er en Albirfest på Den norske Bok-Cafe`n. Vi har også inkludert en 
heldagstur til Alcoy  med fokus på det “skandinaviske sykehuset” under den 
spanske borgerkrigen. Spennende lunsj i ei grotte.

I over 20 år har vi laget en ny variant av denne høstturen og den blir raskt full-
booket, så først til mølla - først malt!
For de som ønsker å dra direkte med fly tur/retur og ta del i oppholdet i Albir, 
ring oss for tilbud. Bussen ankommer Albir 05.10.19

Langs kyst og fjell ved Middelhavet
Busstur fra Nice til Albir

Reiselengde 

Velg selv
Pris fra

kr 20 990,-

Avreise 28.09.2019

Turen inkluderer
• Fly Norge - Nice, retur fra Alicante inkl. 1 kolli
• Busstur fra Nice - Albir som beskrevet i program
• Utflukter og innhold som beskrevet i program
• Halvpensjon under bussturen (frokost og middag)
• 3 lunsjer underveis
• Reiseleder under bussturen
• Opphold på valgt bosted i Albir i valgt reiselengde
• Program som beskrevet i Albir inkl. velkomst-   
 middag og utflukt med lunsj
• Reiselederservice under opphold i Albir.

Avreiseflyplasser
• Oslo
• Trondheim
• Bergen
Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Montserrat

Sligo

Longford

Derry

Belfast

Drogheda

Dublin

IRLAND

NORD-IRLAND

Brussel

Amsterdam

Keukenhof

BELGIA

NEDERLAND

ITALIA

Desenzano Verona Venezia

FRANKRIKE

SPANIA

NiceCamargue
Carcassonne

Andorra

Montserrat

Tarragona

Albir

5 høydepunkter på bussturen

Provence og St Paul de Vence
Vakre Provence har inspirert et hav av kunstnere og livsnytere. Vi skal oppleve kjente og ukjen-
te perler. Smaragdgrønt og blått hav, grønne daler, lilla lavendelåkrer, fjell, landsbyer og luksus-
byer med lystbåthavner og promenader. St-Paul de Vence er en liten åslandsby med nydelig 
panoramautsikt over den franske Rivieraen. Landsbyen tilbyr eventyrlige omgivelser og er som 
en historisk reise tilbake til middelalderen. Colombe d’or (gullduen) er landsbyens mest kjente 
restaurant. Her kunne kunstnere betale restaurantregningen med egne kunstverk.

Camargue
Parc naturel régional de Camargue ble offisielt etablert som nasjonalpark og naturreservat i 
1970. Parken dekker 820 km², og er blant de mest villmarkspregede og best beskyttede i hele 
Europa. Camargue er hjemsted for mer enn 400 fuglearter, og saltvannslagunene sørger for 
et av Europas få tilholdssteder for rosenflamingoen. Det er også berømt for sine okser, for 
hesterasen Camargue og en stor saltutvinning helt siden middelalderen.

Carcassonne
Carcassonne var bebodd allerede i jernalderen, ble befestet i middelalderen og har bevart sin 
ytre festningsmur på over tre kilometer med hele 52 individuelle tårn. Byen minner om et
Askepottslott, og det er nesten utrolig å tenke på at det fortsatt bor folk innenfor disse 
historiske murveggene. Byen har en lang historie bak seg og ble tatt opp på UNESCOs 
verdensarvsliste i 1997. Her er mange sagn og historier.

Andorra
Fyrstedømmet Andorra er et lite land som ligger mellom Frankrike og Spania i den østlige 
delen av fjellkjeden Pyreneene. Landet en naturperle av de sjeldne. 
Tax-free shoppingsenterene står for 10 prosent av BNP i landet. Caldea spa er en slags blanding 
av spa og badeland, varme kilder og opplevelse.  Europas største spa med et 600 kvadratmeter 
stort basseng med 32 varmegrader i vannet midt i. Madriu-Perafita-Claror. Denne utrolig vakre 
dalen skjærer gjennom hele Andorra fra øst til vest, og er på UNESCOs verdensarvliste.

Montserrat og guttekoret L´Escolania
Nasjonalpark, fjellmassiv og klosterområde som ligger vel 4 mil nordvest for Barcelona. Klos-
teret ble grunnlagt i 888 og har tilhørt benediktinerne siden 1030. Deler av det ble bombet 
under den spanske borgerkrigen, men er nå bygd opp igjen. I Montserrat besøker vi den 
kongelige basilikaen hvor den berømte svarte madonna-statuen fra 1100-tallet befinner seg. 
Hverdager klokken 13.00 og kl. 18.45 er det mulighet til å høre et av Europas eldste barnekor, 
verdensberømte L’Escolania de Montserrat. Det hellige fjellet er et av Spanias mest besøkte 
severdighet på dagtid, men på kvelden er det magisk. Vi skal overnatte i klosteret.

New York City

Reisedatoer Dager Albir Garden Las Terrazas Albir Playa Hotel Kaktus

28.09.19 - 15.10.19 18 fra 20 990,- fra 21 200,- fra 23 700,- fra 24 100,-

28.09.19 - 19.10.19 22 fra 22 190,- fra 22 480,- fra 25 975,- fra 26 540,-

28.09.19 - 26.10.19 29 fra 24 270,- fra 24 700,- fra 29 950,- fra 30 790,-

28.09.19 - 29.10.19 32 fra 25 160,- fra 25 650,- fra 31 650,- fra 32 600,-

28.09.19 - 02.11.19 35 fra 26 350,- fra 26 920,- fra 33 900,- fra 35 000,-
Pris gjelder per pers når 2 personer deler bosted. 
Enkeltromstillegg på bussturen kr 2 500,- Enkeltromstillegg fra kr 215,- per døgn i Albir
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Dette er reisen for deg som vil være mer aktiv på tur. Vi tilbyr under reisen et 
daglig aktivitetsprogram med fokus på varierte aktiviteter og trim. I løpet av 
uken vil det være mulig å delta på mange forskjellige aktiviteter som er lagt 
opp til å passe for alle, uansett nivå. Hovedmålet med turen er at det skal være 
sosialt og at alle skal få en fin opplevelse. I tillegg blir det tid til bading og soling 
på den flotte sandstranden, eller i bassenget for de som ønsker det.

Fellesreise til Oliva Nova
Med fokus på trim og helse

Reiselengde 

7 dager
Pris fra

kr 11 950,-

Avganger 21.09 og 19.10.2019

Turen inkluderer
• Fly Oslo eller Trondheim – Alicante t/r
• Transport Alicante-Oliva Nova, Las Dunas t/r
• 7 overnattinger inkl. frokost
• 6 måltider, derav 3 lunsjer og 3 middager
• Program som beskrevet
• Norsk reiseleder

Priseksempler
Pris p.p når 2 deler 2-roms leilighet:  fra kr 11 950,-
Pris for å reise alene:        fra kr 13 950,-
Pris for avreise fra andre flyplasser og/eller for 
andre boalternativer på forespørsel.
Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Altea - Middelhavets perle

New York City

Leilighet med 1 soverom: Inneholder soverom, bad, kombinert stue/kjøk-
kenkrok og balkong. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, microovn, vannkoker, 
oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr.

Leilighet med 2 soverom: Inneholder 2 soverom, 1 eller 2 bad, kombinert 
stue/kjøkkenkrok og balkong. Kjøkkenet er utstyrt med komfyr, microovn, 
vannkoker, oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr.
Øvrig: Det er flere restauranter i gangavstand. Komplekset har også trimrom, 
vaskemaskiner(myntautomat) og et lite innendørs oppvarmet basseng.

Las Dunas Km 159, N-332, 03590 Altea

Strand ca 100 m Internett Ja

Nærmeste by ca 4 km Basseng Ja

Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja beg. åpn/nei

Safe Ja, mot avg. Etasjer/heis 4/ja

Oliva Nova
 Nyhet!

Oliva Nova Golf and Beach Resort ligger idyllisk til ved havet ca 1 times kjøring nord for 
Alicante. Det er et stille og rolig område der man kan nyte stillheten uten å bli plaget av 
forstyrrende trafikk. Anlegget brukes mye til sportsaktiviter, og det er bygd opp rundt en 18 
hulls golfbane. Det er også 4 fotballbaner, sprangridingsbaner, tennis og padel der. Området 
rundt er særdeles fint for sykling da det er variert terreng med fantastisk bra vegstandard og 
lite trafikk. Terrengsykkel/hikingstier i fjellene er det også mye av. Den flotte sandstranden 
som strekker seg fra Denia til Valencia (90 km) ligger rett ved Oliva Nova og innbyr til å ta 
seg en dukkert. I tillegg til sportsaktiviteter som fortrinnsvis foregår om vinteren strømmer 
badeturistene til Oliva Nova om sommeren.

Oliva Nova består av flere leilighetskompleks, bungalower og villaer i tillegg til selve hotellet. 
Las Dunas er et av disse kompleksene som inneholder 215 fullt utstyrte leiligheter med 1 eller 
2 soverom. Her er det egen resepsjon, restaurant som er åpen i enkelte perioder, vaskemaskiner 
(myntautomat), trimrom, innendørs oppvarmet basseng og utendørs basseng. 
I en gangavstand på ca. 20 min. er det 13 restauranter.
I områdene rundt er det mange små og litt større byer med Oliva som den nærmeste større 
byen. Oliva ligger 4 km fra Oliva Nova. Dette er en sjarmerende liten by hvor man kan kjenne 
på den lokale spanske stemningen og atmosfæren. Den nærmeste mer typiske turistbyen er 
Denia, som ligger 16 km sør for Oliva Nova.

Reiseleder Sturla fra Sportsevent er en erfaren syklist og reiseleder, 
og tilrettelegger alt under oppholdet. Han er tilgjengelig ved behov og leder 
aktiviteter og trening under reisen. Han vil gjøre sitt ytterste for at du skal trives.

PROGRAM
Lørdag: Ankomstdag

Søndag: Velkomstmøte og ‘bli kjent’ vandring og rusletur til Font Salada «kulpen».
Der er det mulig å bade i kildevann som holder 22gr i vannet året rundt.  Vi spiser 
felles lunsj. Felles middag om kvelden.

Mandag:  Team Eggan holder et foredrag om kosthold og tilpasset trening etterfulgt 
av ca 45 min med øvelser ved bassenget.  Felles lunsj.  Resten av dagen kan utnyttes 
til det hver enkelt ønsker. Bading, soling eller noe annet.

Tirsdag: Sykkeltur i lett terreng (40 km). Vi spiser felles lunsj og besøker Benido-
leig grotten . Vi forlenger turen på slutten for de som ønsker å sykle litt lenger.

Onsdag: ”Ut i det blå” heldagsutflukt til Altea og Albir. Vi besøker fyret i Albir, 
samt tilbyr byvandring i Albir og Altea. Vi avslutter med felles middag på 
Solgruppens egen restaurant Den norske Bok-Cafe´n i Albir.

Torsdag: Team Eggan tilbyr trening med enkle, tilpassete øvelser.  Foredrag om 
trening. Vi setter av ettermiddagen til alternative aktiviteter etter ønsker fra de 
reisende. Felles lunsj.  Resten av dagen kan brukes på egen hånd. 

Fredag: Fjelltur til fots i områdene rundt Val de Laguar. Turen går på stier og vi 
tilpasser lengde etter nivå. Felles lunsj i det fri. Avslutningsmiddag på hotellet 
om kvelden.

Lørdag:  Hjemreise

Team Eggan
Anders Eggan er en 21 år gammel toppidrettsutøver 
fra Trondheim. Anders satser stort mot OL i 2024, og 
ambisjonen er å etablere seg i verdenseliten av 
proffesjonell boksing. Han samarbeider tett med 
Olympiatoppen i Trondheim. 
I tillegg til treningen holder 
Eggan kostholdsforedrag, har 
gruppetreningstimer og er 
personlig trener. 
Hans viktigste støttespillere er 
foreldrene Tonje og Øyvind.
Til vinteren 2019 kan dere 
alle bli kjent med team Eggan i en dokumentarserie 
som kommer på TV2, ‘Generasjon Z’.

Utvidet opphold
Denne turen kan fint forlenges med et 
opphold på Oliva Nova, Altea eller Albir.

Sturla
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Fellesreise til Albir
med ”All-Inclusive”

Solgruppen tilbyr denne trivelige sydenturen med bridgeturnering for syvende år på 
rad. Vi ønsker nye og gamle bridgevenner hjertelig velkommen. Vi skal bo på Albir 
Playa Hotel & SPA, hvor vi kan spille bridge 7 dager i uken. Ikke vær redd for å reise 
alene, her er vi som en ”storfamilie” på tur. Vi drar med direktefly ned til en av 
Spanias flotteste steder, Albir. Les mer om Albir på side 32 og hotellet på side 34.  

Vi har forskjellige aktiviteter, utflukter og sosialt samvær. 
Inkludert i turen er en guidet utflukt til Spanias 3 mest besøkte turistattraksjon, 
Guadalest. Vi besøker også motorsykkelmuseet og spiser en deilig lunsj. 
Shoppingmulighetene i Benidorm er mange og vi har en formiddagsutflukt til 
kjøpesenteret La Marina. På kveldene møtes vi også til quiz og felles middager. 
Vi skal ha ”Oktoberfest” på Den norske Bok-Cafe´n en kveld i løpet av den første 
uken og Spansk Aften med tapasbuffet og tur til Benidorm Palace der vi får se et 
forrykende flamenco og danseshow i løpet av den andre uken.

*Flyavganger
• Torp             11.10.2019 / 18.10.2019
• Trondheim / Oslo / Bergen / Stavanger  12.10.2019 / 19.10.2019
Tilslutningsbillett, andre reisedatoer eller fly fra andre flyplasser kan 
medføre et tillegg i pris. 
Begrenset antall plasser, først til mølla først malt.

Bridgeprogram - starter 13. oktober
Formiddag: Temadager hver dag fra 09:30 - 10:00 
og 15 spills fasit hver dag fra 10:00 - 12:00. 5 runder 
á 3 spill. Pris for formiddag er 5 euro pr. spiller. 
Premiering på fasitbridge er vin.
Ettermiddag: 24 spill Monrad hver dag 15:30 - 19:00 
8 runder a 3 spill. Blir spilt i flere puljer. 
Pris for kveldsturnering er 10 euro pr. spiller.
Pengepremier i hver gruppe etter hver kveld, samt 2 
spurtpremier hver kveld (vin).

Priser oppgitt på bridgeturneringer gjelder for 
medlemmer av Norsk Bridgeforbund.
Ledere: Svein Jarle Ludvigsen og Kjell Ove Helmersen

Bridgetur til Albir
Sydentur med bridgeturnering

Det er trivelig å dra på tur sammen. På denne reisen samles gjester fra hele Norge 
og møtes til en deilig sydentur der nesten ”alt” er inkludert på Hotel Kaktus.
 
Ved ankomst får man utlevert Solgruppens aktivitetsprogram som blant annet kan 
inneholde bocciaspill, filmkvelder, spanskkurs, gåturer, bingo, datacafe og strik-
kekafe på Den Norske Bok-Cafe´n og spennende utflukter i nærområdet. Vi har i 
tillegg lagt opp til en quizkveld, en bingokveld, to lunsjtreff på hotellet og en felles 
gåtur med lunsj og drikke for gruppen på denne turen. Reiseleder har i tillegg faste 
treffetider og aktiviteter.

Albir er et populært sted, hvor vi har mange reisende som kommer tilbake år etter 
år. Solgruppens norske servicekontor i Albir legger opp til forskjellige aktiviteter, 
interessante utflukter og sosialt samvær.

Det er direktefly fra mange flyplasser i Norge, 
så hvorfor ikke samle dine venner, naboer eller 
familie til en trivelig ferie? 
 
Våre fellesreiser med All Inclusive er veldig populære, 
så bestill i god tid. 

Reiselengde 

2 uker
Pris fra

kr 12 990,-

Flere avganger høsten 2019

Turen inkluderer
• Fly t/r fra oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli
• Transfer t/r flyplass og bosted 
• 14 overnattinger på Hotel Kaktus i dobbelrom
• Fullpensjon frokost, lunsj, middag, fri kaffe,   
 lokale drikkevarer fritt fra kl 13.00 - 23.00
• Felles gåtur inkl. lunsjpakke og drikke
• Quizkveld
• Bingokveld
• 2 stk lunsjtreff på Hotel Kaktus
• Reiselederservice og aktivitet- og utfluktsprogram.

Tilslutningsbilletter, andre reisedatoer eller fly fra 
andre flyplasser kan medføre et tillegg i pris.
Begrenset antall plasser.  

Priseksempler
Avgang 26. oktober 2019
Pris p.p i dobbeltrom:       kr 13 990,-
Pris for å reise alene:   kr 16 990,-

Avgang 05. november 2019
Pris p.p i dobbeltrom:       kr 12 990,-
Pris for å reise alene:   kr 15 990,-

Reiselengde 

Ulike reiselengder
Pris fra

kr  9 890,-

12. - 26. oktober 2019*

Turen inkluderer
• Fly t/r oppgitte flyplasser - Alicante inkl. 1 kolli
• Transfer t/r flyplass - bosted 
• Opphold i dobbeltrom i valgt periode
• Halvpensjon (frokost og middag) inkl. vin og vann
• 1 inngang på spa
• Reiselederservice og aktivitetsprogram

Priseksempler
Avreise 12.10.19 
14 dager - (Inkl. utflukt Guadalest og Benidorm, Oktoberfest, 
Spansk aften og Benidorm Palace)
Pris p.p i dobbeltrom   fra kr 14 790,-

10 dager -  (Inkl. utflukt Guadalest og Benidorm, Oktoberfest)
Pris p.p i dobbeltrom   fra kr 11 950,-

7 dager -  (Inkl. utflukt Benidorm, Oktoberfest)
Pris p.p i dobbeltrom   fra kr   9 890,-

Avreise 19.10.19 7 dager - (Inkl. utflukt Guadalest og Benidorm)
Pris p.p i dobbeltrom   fra kr 10 490,-
Enkeltromstillegg kr 215,- per døgn

Bestill innen 
31. mars 2019 

få 500 kr
i rabatt

Bestill innen 
31. mars 2019 

få 500 kr
i rabatt
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Solgruppen inviterer nok en gang til seniordans i populære Albir. 
Dette er turen for deg som danser seniordans, og vil reise på egen hånd eller 
sammen med gode dansevenner. Her samles seniordansere fra hele landet til 
felles dans og opplevelser. Vi har dyktige seniordanseinstruktører som holder 
seniordans annenhver dag i snitt.

Ved ankomst får man utdelt Solgruppens aktivitetsprogram med fellesaktiviteter 
som passer de fleste. Aktivitetsprogrammet inneholder både fellesaktiviteter 
som gåturer, bingo og quiz i tillegg til spennende utflukter i nærområdet. 
I tillegg vil vår norske Bok-Kafe tilby dansekvelder.

Vi bor på Albir Playa Hotel & Spa hvor vi har inkludert halvpensjon med vin og 
vann til måltider. Du kan lese mer om hotellet og se bilder på side 34. 

Priser oppgitt gjelder med avreise fra Oslo og Trondheim, vi flyr direkte fra flere 
norske flyplasser. Ta kontakt med oss for å høre om pris.

Ønsker du å utvide oppholdet, er det fullt mulig da vi også tilbyr langtidsferie i 
Albir og kan skreddersy et opphold enten før eller etter denne fellesreisen.

Seniordans i Albir
Sol, dans og trivsel

Turen inkluderer
• Fly Norge - Alicante t/r
• Overnatting i dobbeltrom inkl. halvpensjon
• Inkludert vin og vann til måltider
• Seniordans annenhver dag i snitt
• 1 tapasaften med dans på Den norske Bok-Cafe`n
• 1 velkomstmøte med lunsj
• Solgruppens aktivitetsprogram
• Seniordanseinstruktør
• Reiselderservice med 24t vakt telefon.

Priseksempler
Pris p.p i dobbeltrom:      fra kr 13 850,-
Pris for å reise alene:   fra kr 16 880,-

Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Reiselengde 

14 dager
Pris fra

kr  13 850,-

19. oktober - 02. november 2019

Les hva seniordanseledere sier om tidligere turer
Marit Ø. Grytten, reiseleder Ørsta Volda Seniordans sier
‘’Som reiseleder for en stor seniordanseforening føler jeg at samarbeidet med Solgruppen 
siden 2012 har vært upåklagelig. Vi er veldig fornøyd med den tilretteleggingen og oppfølgin-
gen vi har fått før avreise, og ikke minst den servicen vi har fått under våre reiser og i forbin-
delse med dansen. Vi har vært på turer til Costa Brava og Barcelona, til Albir flere ganger, til 
Toledo og Madrid, til Mojacar og Granada. Flotte tilrettelagte turer hvor dans og det sosiale 
har vært sentralt.  Opplevelsene har vært mange, og dansegleden har vært godt ivaretatt. Vi 
gleder oss til ny tur til høsten, som da må bli vår 7. tur vel? ‘’

Grete og Bjørg, danseinstruktører på Solgruppens seniordans i Albir høsten 2018
‘’Opplevelsen som danseleder og deltaker på Solgruppens seniordansetur denne høsten var i sin 
helhet positiv. Alle var fornøyd med dans annenhver dag og 2 sosiale treff på Bokkafeen. Men 
som jeg sa tidligere, god mat er like viktig som dansen! På kveldstid fikk vi også benytte baren 
på hotellet til dans når den ikke var opptatt. DET er flott! Danserne var på noenlunde samme fer-
dighetsnivå så danseøktene fungerte godt. De viste stor danseglede og gruppen fungerte godt 
sosialt; mye latter og moro. Vi følte oss veldig godt ivaretatt av Solgruppens ledere i Albir, både 
på hotellet, Bok-Cafe´n og på de arrangerte turene. Ser fram til en ny tur i 2019! ‘’

Kontakt oss for ett tilbud tilpasset din forening.

Seniordans i solskinn

Grete          Bjørg

Vi skreddersyr reiser for seniordanseringer 
Vi skreddersyr årlig reiser for seniordanseringer som ønsker en felles ferie med opplevelser, 
dans og sosialt samvær. Vi tar hånd om alt det praktiske ved planlegging, tilrettelegging og 
gjennomføring av reisen. 
Turenes varighet er oftest ca 14 dager, og vi legger opp til seniordans 4-5 ganger i uken.  
Vi håndplukker hoteller som er av god standard og som er godt egnet for seniordans. 
 
Vi legger stor vekt på trygghet, trivsel, ett godt servicetilbud, samt lokalkunnskap, i våre reiser. 

Dans sammen, nyt god mat og drikke, nye opplevelser og sosiale aktiviteter - kom hjem med 
oppladede batterier og økt livskvalitet. 

Ørsta Volda Seniordans 

Bestill innen 
31. mars 2019 

få 500 kr
i rabatt
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Reiselengde 

Ulike reiselengder
Pris fra

kr 8 990,-

26. oktober - 03. november 2019

Turen inkluderer
• Fly t/r Norge - Alicante inkl. 1 kolli
• Transfer t/r flyplass og bosted 
• Opphold på valgt bosted (inkl. 1/2 pensjon på   
 Hotel Albir Playa)
• Velkomstlunsj og tapasaften på Bok-Cafe`n
• Middag og dansekveld på Albir Playa
• Paellafest
• Foredrag av Tore Strømøy
• Fellesmiddag og show på Benidorm Palace
• Aktivitets og utfluktsprogram
• Reiselederservice

Priseksempler
Pris per person når 2 personer deler dobbeltrom: 
26.10.19 - 02.11   1 uke
Albir Playa fra kr 10 490,- // Las Terrazas fra kr 8 990,-

19.10 – 02.11 2 uker
Albir Playa fra kr 13 750,- // Las Terrazas fra kr 11 090,-

26.10.19 – 09.11 2 uker
Albir Playa fra kr 13 750,- // Las Terrazas fra kr 10 690,-

Enkeltromstillegg:
Albir Playa Hotel & Spa: kr 225,- per natt
Las Terrazas del Albir: kr 215,- per natt
 
For de Solgruppengjestene som er i Albir kan 
VIP-pakken festuka kjøpes for 2200,-
 
Pris for avreise fra andre flyplasser på forespørsel.
Med forbehold om endringer i programmet.

Chicago

Bok-Cafe`n
Vår norske trivelige Bok-Cafe er et sentralt møtested i Albir med norsktalende personell.
Her har vi flere populære arrangement som velkomstlunsj, intimkonserter, kosekvelder med 
allsang, vaffelkos, tapasaften m.m. Vi får smake både norske, spanske og internasjonale gode 
hjemmelagde retter, her er noe for enhver smak.

Dansekvelder
Det blir stor dansefest i festsalen på Albir Playa. Da pynter vi oss og alle artistene spiller og 
Tore Strømøy er konfransier. Dansegleden er stor og stemningen høy. Det blir holdt intim-
konserter, allsang og dansekvelder bl.a på Bok-Cafe´n. Det er også dans på Benidorm Palace.

Benidorm Palace
Åpnet allerede i 1977 sine dører og siden har det vært flotte show der flere ganger i uken.
Mange kjente spanske og internasjonale kjendiser har opptrådt her. I 2005 renoverte de bygget
og utvendig minner det om Guggenheimmuseet i titan og er blitt et av Benidorms mest foto-
graferte severdigheter. Vi får en nydelig 5 retters middag og oppleve et forrykende flamenco- 
show, danseshow, og dyktige sirkusartister. Det er dansemusikk i pausene.

Gåtur ut til fyret med piknik
De som ønsker det samles på Bok-Cafe`n med Tore på sporet i spissen og spaserer opp til 
inngangen til turområdet Sierra Helada. Her står Odd Arne og spiller trekkspill og Solgruppen 
deler ut vannflasker. Turen fortsetter utover til fyret. En eventyrlig tur som ender ute ved det 
gamle fyrtårnet -der vi kan besøke det lille museet og speide etter delfiner. Ved utgangen av 
parken venter Solgruppen med baguetter, vin og vann. Trekkspillmusikk og dans.

Solgruppen inviterer på paella i anledning 25 års jubileet
Solgruppen fyller i 2019 hele 25 år. Første turen gikk med buss ned til Spania, Costa Blanca
høsten 1994. Vi vil feire dette under høstfestuken ved å invitere alle våre gjester på Spanias 
nasjonalrett Paella og nasjonaldrikk Sangria. Viva España!

Tore ”på sporet” Strømøy er med for 7. gang
Tore og Anita holder foredrag om den spanske borgerkrigen, nordmenn som dro til Spania og
kjempet mot Franco. Tore forteller om bergenseren Oluf Milde som dro til Spania i 1937 for å 
kjempe mot opprørerne. Anita forteller om Alcoy og det svensk - norske hospitalet. Det vil bli 
arrangert en spennende tur til Alcoy med bl.a besøk på hospitalet under festuka.
.

For syvende år på rad har Solgruppen gleden av å invitere til ei festlig høstuke i 
populære Albir. Her blir det trivsel, dans, sol og varme, allsang,
aktiviteter og utflukter, latter og mingling med artistene.

Vår kjære Tore “på sporet” Strømøy er selvfølgelig med oss gjennom hele uka slik 
som de siste 6 årene. Tore vil være der det skjer, og være konfransier på flere av 
våre arrangementer og vil også holde et interressant foredrag.
Tore Halvorsen som i 30 år var vokalist i Ole Ivars, skal være med oss og spre glede 
med sin fantastiske stemme og gode humør.
Odd Arne Sørensen, kjent trekkspiller fra Ingemars, har med seg trekkspillet og vil 
gi oss fine innslag og trivelig allsang. 
Norgesvennen Neil Wilde er et unikum på pianoet og skaper skikkelig
rockestemning så det rykker i “rockefoten” til de fleste av oss. 
På Benidorm Palace får vi se det spektakulære showet i Moulin Rouge-stil mens vi 
spiser en deilig middag. Vi vil ha dansekveld på Albir Playa og flere arrangementer 
på Bok-Café’n. Vi drar på en spennende utflukt til Alcoy, hvor de som ønsker å 
være med kan melde seg på.

Bli med og få unike opplevelser med artistene og Solgruppen.

Høstfest i Albir med Tore Strømøy
Sol, dans og trivelig selskap med kjente artister
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Altea - Middelhavets perleAlbir 
Trygt og trivelig

Populære Albir er stedet for deg som ønsker rolige omgivelser, men som likevel vil ha sjøen, 
stranden og utfluktsmulighetene tilgjengelig. I naturskjønne omgivelser, omgitt av appelsin-
lunder og mandeltrær, har man flotte turmuligheter både oppe i fjellet og langs strandprom-
enaden, som strekker seg helt inn til den pittoreske fiskerlandsbyen Altea. En av de mest 
populære gåturene er ut til det gamle fyret, der man bl.a. kan besøke det lille museet og 
speide etter delfiner. I Albir finner du restauranter, cafeer og butikker av alle slag.

I Albir kommer man seg greit rundt med gåstol, elektrisk scooter etc. Her er også mange 
norske innslag: Kirkesenter, Solgruppens Bok-Café, restauranter, butikker, fysioterapeuter, 
tannlege, lege og andre helsetjenester. Våre bosteder har norsk TV og wifi, man kan få kjøpt 
norske aviser og ukeblader på Den norske Bok-Cafe´n. På sommeren er Albir et flott sted for 
barnefamilier, på vinteren er det trivelig, med voksne turister og fastboende i fin blanding. 

Solgruppens Servicekontor i Albir
Her får våre gjester hjelp og informasjon, man kan melde seg på utflukter, aktiviteter, låne 
bøker, leie bil og leie hjelpemidler. Solgruppens dyktige reiseledere har faste treffetider på 
de ulike bostedene. Vi har vakttelefon 24 t. Våre reiseledere har flere års erfaring og vil gjøre 
sitt ytterste for at du skal trives og ha det godt.  
Vi kan tilby helsetjenester som fysioterapi og trening, sykepleietjenester, dialysebehandling 
ved sykehus, legehjelp, leie av hjelpemidler til ditt opphold, norsk tannlege, optiker m.m. 

Aktiviteter og utflukter 
Solgruppens reiseledere tilbyr faste aktviteter som f.eks. gå- og vandreturer i nærområdet 
bingo, temakvelder, kaffekos, boccia, tapasrunder, spanskkurs, felles restaurantbesøk, 
datakafé, filmkvelder, strikkekafè, levende musikk og quiz.  
Utfluktsmulighetene i området er mange, vi har mange som reiser alene, og vi vektlegger 
livsglede og sosialt samvær. Vi tilbyr bl.a. utflukter til Guadalest, Alicante, Valencia, Bocai-
rent, Villajoyosa m.m. Les mer om disse på våre nettsider.

Datacafe NYHET!
Vi arrangerer Datacafe på Den norske Bok-Cafeen hver uke. Vi tilbyr individuell veiledning 
og hjelp med bruk av nettbrett, data eller smartelefon og utfordringer på nett som f.eks 
nettbank, epost eller sosiale medier. 
Solgruppen stiller med med datakyndig og løsningsorientert veileder.  

Altea - Middelhavets perleKort- og langtidsferie
Vår spesialitet

Finn ditt hjem i solen
Du reiser trygt og godt når du reiser på kort og langtidsferie med Solgruppen. 
Reis når du vil, vær så lenge du ønsker og velg en avreiseflyplass som passer deg. 
Velg mellom Albir på fastlands Spania eller Gran Canaria og Thailand. 
Flere og flere velger sol og et deilig mildt klima, fremfor snø, slaps og kulde. 

Solgruppens egne, skandinaviske reiseledere møter deg på flyplassen og bringer deg trygt 
frem til «ditt nye hjem» i solen! Under ditt opphold arrangerer vi generelt utflukter og akti-
viteter hver uke. Vi vil alltid være tilgjengelige om det skulle dukke opp uforutsette hendels-
er, og vi har døgnåpen vakttelefon på våre destinasjoner.  Trygghet, trivsel og felleskap er 
fellesnevnere når man reiser med Solgruppen! 

Vi skreddersyr din reise ut i fra dine behov til bostedet, destinasjonen o.l.  Vi tilrettelegger 
din reise på flyplassen dersom du har behov for assistanse, og vi kan på de fleste steder tilby 
leie av hjelpemidler under oppholdet. 

Med langtidsferie til varmere strøk unngår du snø/slaps, isbelagte fortau og lange dager in-
nendørs. Solen og varmen har dokumentert helsebringende effekt på kroppen og livsgleden 
øker.  Lev det gode liv på langtidsferie.  Energipåfyll i varmere strøk! 

Sosialt fellesskap og godt humør er viktig for oss. Vi tilbyr inkluderende og hyggelige akti-
viteter på destinasjonene. Våre reiseledere arrangerer aktiviteter som for eksempel felles 
trimturer, boccia, felles måltider, bingo og quiz.  Solgruppen har også mange gjester som 
reiser alene, og kommer igjen år etter år. En av de viktigste årsakene til dette er nettopp 
dette fellesskapet.

Solgruppen arrangerer ukentlig interessante og innholdsrike utflukter som gir gjestene 
mulighet til å få nye impulser på sin langtidsferie. Historie, geografi, kultur, mat og drikke – 
her er noe for enhver smak. Opplev noe, vær sosial og lær sammen med andre.

I denne katalogen kan du lese mer om Albir som kort og langtidsferie destinasjon. 
Utvalgte bosteder er beskrevet på side 34-35, samt veiledende priser og kampanjetilbud 
på side 36-37. MERK Dette er kun ett utvalg av det vi tilbyr - kontakt oss direkte for tilbud 
og se ellers våre nettsider for alternative bosteder. Andre destinasjoner som Gran Canaria 
og Thailand blir beskrevet i katalogen som kommer ca mai 2019.

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Dagtemp 17 18 21 22 25 29 32 33 30 26 21 18

Vanntemp 14 14 15 16 18 20 24 25 24 21 18 15
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Albir Playa Hotel & Spa Camino Viejo de Altea , Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 450 m Internett Ja
Strand ca 700 m Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 5/ja

Rabatt!
Hver 4. uke

GRATIS3

Rommene: Hotellrommene har god standard med klimaanlegg, 
sitteplasser, TV med norsk kanal og minikjøleskap. Eget bad med dusj i 
badekar. Balkong med stoler og bord samt tørkestativ.  Gratis wifi. 
Daglig rengjøring.
Øvrig: Frokost eller halvpensjon. Hyggelig basseng- 
område med solsenger og en liten bar som er åpen 
om sommeren. 1 gratis inngang til spavdelingen per 
opphold*4. Spaet tilbyr behandlinger på bestilling. 
Tilpasset handicaprom på forespørsel. Ligger nært 
vårt servicekontor og Den Norsk Bok-cafe’n. 
*4Spesielle vilkår gjelder

Rommene: Dobbeltseng og hjørnesofa. Vannkoker. TV med norsk kanal. 
Klimaanlegg. Bad med dusj i badekar. Balkong med stoler og bord med delvis 
havutsikt fra alle rom. Minikjøleskap mot avgift. Frokost eller halvpensjon ink.
Studioleiligheter: Dobbeltseng og hjørnesofa. Liten kjøkkenkrok, kjøleskap, 
kokeplater og vannkoker. TV med norsk kanal. Klimaanlegg. 
Bad med badekar/dusj. Balkong med stoler og bord og vendt mot fjellene. 
Ett valgfritt måltid inkludert.
Øvrig: Uteområde med solsenger. Takterrasse med basseng. Hotel Kaktus 
ligger rett ved strandpromenaden. Gratis wifi i fellesområder, mot avgift på 
rommene. Bar med musikk og dans flere ganger i uka. 
Tilpasset handicaprom på forespørsel. Vin og vann er inkludert i måltidene.

Hotel Kaktus Paseo de las Estrellas 11, 03581 Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 1 km Internett Ja
Strand ca 50 m Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avgift Etasjer/heis 6/ja

Rabatt!
Hver 6. uke

GRATIS1

Leilighetene: 2 soverom med norsk sengetøy, ett med dobbeltseng og ett 
med to separate senger. Stue med spisebord og sofa, TV med norske kanaler. 
Klimaanlegg. Kjøkken med kokeplater, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, vann-
koker og kaffetrakter. 2 bad med dusj, noen også badekar. Vaskerom med 
vaskemaskin, strykebrett og strykejern. Balkong med stoler og bord. Gratis 
wifi. Rengjøring hver uke, sengetøyskift en gang i uken.
Øvrig: Ligger sentralt i forhold til stranda og sentrum av Albir. Leiligheter 
mot «det tørre elveleiet» har morgen- og formiddagssol. Disse leilighetene 
har en bar i første etasje, som kan forårsake noe støy, og vil derfor være noe 
redusert i pris - se røde priser i prislista. Leiligheter mot den lille golfbanen 
har noe ettermiddagssol. På vinteren er det mindre sol enn høst/vår. Butikk, 
restauranter og barer i nærheten. Basseng fra mai–sept. 

Albir Azul c/Narciso Yepes nr. 2, edif. Albir Azul, 03581 Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 700 m Internett Ja
Strand ca 150m Basseng Ja, begr åpn
Resepsjon Nei Restaurant/bar I nærheten
Safe Ja Etasjer/heis 4/ja

Leilighetene: 2-roms leiligheter med separat soverom og 1-roms studi-
oleiligheter. Alle leilighetene har stue med spisebord og sofa- krok. TV 
med norsk kanal. Telefon. Godt utstyrt kjøkken med kjøleskap med fry-
seboks, kokeplater og mikrobølgeovn. Klimaanlegg. 2-romsleilighetene 
har bad med badekar og studioleilighetene har bad med dusj. Balkong 
med stoler og bord. Gratis wifi. Rengjøring hver 3. dag og sengetøyskift 
hver 6. dag.
Øvrig: Koselig hage med basseng og en enkel snackbar. 
Studioleilighetene egner seg godt til enslig reisende. Tilgang på felles 
vaskemaskin. Hotellet ligger sentralt i forhold til sentrum og stran-
den. Det er tillatt å ha med hund.  

Las Terrazas del Albir Camino Viejo de Altea 56, Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 350 m Internett Ja
Strand ca 600 m Basseng Ja
Resepsjon Ja, begr åpn Restaurant/bar Nei/nei
Safe Ja, mot avg Etasjer/heis 5/ja

Leilighetene: 2-roms leiligheter med separat 
soverom. Enkel standard. Stue med sovesofa, kjøk-
kenkrok med kokeplater, kaffekjele og kjøleskap. TV 
med norsk kanal. Klimaanlegg. Bad med dusj eller 
badekar. Balkong med stoler og bord. Gratis wifi. 
Rengjøring og sengetøyskift hver 4. dag. 
Øvrig: Leilighetene ligger i hovedbygg, og i 
flere lavblokker. Basseng med solsenger og sittegrupper. Innendørs 
oppvarmet basseng på vinteren. Vaskemaskin og trimrom i kjelleren. 
Minibank. Flere matbutikker, apotek, restauranter og barer like ved. 
Taxi- og bussholdeplass utenfor hovedbygget. Heis kun i hovedbygg.

Albir Garden Camino Viejo de Altea 29, 03581 Alfaz Del Pi

Bok-Cafe`n ca 750 m Internett Ja
Strand ca 1 km Basseng Ja
Resepsjon Ja Restaurant/bar Ja/ja
Safe Ja, mot avg Etasjer 3

+

Rabatt!
Hver 4. uke

GRATIS4

Utvalgte bosteder i Albir
Her presenterer vi kun ett utvalg av de bostedene og reiseperiodene vi tilbyr på kort og langtidsferie i Albir. 
Se ellers våre nettsider for alternative bosteder, og kontakt oss direkte for tilbud på andre bosteder og reiselengder / perioder. 
Kort og langtidsferie til Albir for julen, vinter og vår 2019/2020 blir ytterligere beskrevet i katalogen som kommer ca mai 2019.
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Las Terrazas Del Albir
Romtype Leilighet med 1 soverom Studioleilighet

Enkeltroms-
tillegg 220,- - 250,- per døgn 210,- - 240,- per døgn

Reiseperiode sep - okt* Reiseperiode sep - okt*

2 uker fra 10 040,- fra  9 620,-

3 uker fra 12 560,- fra 11 930,-

4 uker fra 15 080,- fra 14 240,-

5 uker fra 17 600,- fra 16 550,-
Reiseperiode nov - des Reiseperiode nov - des

2 uker fra  9 270,- fra 9 130,-

3 uker fra  11 405,- fra 10 985,-

4 uker fra  13 540,- fra 12 980,-

5 uker fra 15 675,- fra 15 235,-

Hotel Kaktus Albir
Romtype Dobbeltrom inkl. halvpensjon Studio inkl. 1 valgfri måltid

Enkeltroms-
tillegg

235,- per døgn
1Uten tillegg 26.10.19 - 21.12.19 210,- per døgn

Reiseperiode sep - okt* Reiseperiode sep - okt**

2 uker fra 14 240,- fra 12 980,-

3 uker fra 18 860,- fra 16 970,-

4 uker fra 23 480,- fra 20 960,-

5 uker fra 27 610,- fra 24 215,-
Reiseperiode nov - des Reiseperiode nov - des

2 uker fra 13 260,- fra 11 510,-

3 uker fra 17 390,- fra 14 765,-

4 uker fra 21 520,- fra 18 020,-

5 uker fra 25 650,- fra 21 275,-

Albir Playa Hotel & Spa2
Hver 4 uke gratis3

Romtype Dobbeltrom inkl. halvpensjon Deluxerom inkl. halvpensjon

Enkeltroms-
tillegg                   265,- per døgn                   265,- per døgn

Reiseperiode sep - okt* Reiseperiode sep - okt*

2 uker fra 13 750,- fra 15 500,-

3 uker fra  18 125,- fra 20 750,-

4 uker fra 18 125,- fra 20 750,- 

5 uker fra 22 500,- fra 25 950,-  
Reiseperiode nov - des Reiseperiode nov - des

2 uker fra  13 050,- fra 14 800,- 

3 uker fra 17 075,-  fra 19 700,- 

4 uker fra 17 075,-  fra 19 700,- 

5 uker fra  21 100,- fra 24 600,-

Albir Garden
Hver 4. uke gratis fra 01.11.19 - 30.05.20⁴

Leilighet med 1 soverom
Pris p.p. når 2 deler leilighet

Leilighet med 1 soverom
Pris for 1 person

Enkeltroms-
tillegg fra 235,- - 370,- / 0,- 

Reiseperiode sep - okt* Reiseperiode sep - okt*

2 uker fra 9 550,- fra  9 550,- 

3 uker fra 12 000,- fra 12 000,- 

4 uker fra 14 450,- fra 14 450,- 

5 uker fra 16 900,- fra 16 900,- 
Reiseperiode nov - des Reiseperiode nov - des

2 uker fra 9 970,- fra 10 670,- 

3 uker fra 12 455,- fra 13 505,- 

4 uker fra 12 455,-  fra 15 950,-

5 uker fra 14 940,- fra 18 950,- 

Priseksempler for kort- og langtidsferie Albir
Her viser vi et utvalg av priseksempler på kort- og langtidsferie til Albir på utvalgte bosteder for høsten 2019. 
Vi skreddersyr våre kort –og langtidsreiser etter våre gjester sine ønsker iht utreiseflyplass, bosted og reiselengde m.m. På grunn av dette 
vil alle priser være på forespørsel, og priser vil kunne avvike fra prislisten, både høyere og lavere. Priseksemplene er veiledende og tar 
utgangspunkt i utreise og opphold i den gitte reiseperioden, og flypriser innen en gitt prisklasse. Reiser til andre bosteder og andre reisepe-
rioder på forespørsel. Kontakt oss for tilbud.

Våre bosteder ligger alle sentralt til i Albir, nært til matbutikker, restauranter, barer, apotek, butikker, offentlig transport, legesenter og 
minibarer, Solgruppens servicekontor og Den norske Bok-Cafe’n. Albir er generelt et rolig sted, men noe støy kan forekomme fra lokal 
trafikk, restauranter og barer på kveldstid. ”Norske dyner/sengetøy” kan skaffes på forespørsel, med forbehold om kapasitet, normalt mot et 
depositum. Rom- og leilighetsønsker videreformidles, men kan aldri garanteres, og det gies ingen rett til refusjon eller klage om ønske ikke 
innfris. Som gjest hos Solgruppen og på våre bosteder er du hjertelig velkommen til å motta besøk under oppholdet, mot betaling. 

Generelt: 
Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i at 2 eller flere deler leilighet. Priser er basert på tilgjengelighet. Andre 
reiselengder på forespørsel.  
Inkludert i prisen per person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager), 1 
håndbagasje, transfer i buss tur/retur flyplass, valgte bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefon-
service, skatter og avgifter. Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert. 
* Merk at prisene i september er en god del høyere enn i oktober 2019.  
¹ Hotel Kaktus– slipp enkeltromstillegget i perioden 26.10.19 -21.12.19. 
² Prisen er inkludert 1 inngang til SPA under oppholdet. Solgruppens gjester har frokost og lunsj inkludert 31.12.19. Deluxerom har dusj.
³Albir Playa Hotel&SPA – hver 4. uke gratis hele reiseperioden. 
⁴ Albir Garden – hver 4.uke gratis i perioden 01.11.19 -30.05.20 gjelder for opphold når 2 personer deler. Andre pristilbud for de som 
reiser 1 person, se side 37. Bestill tidlig rabatt gjelder kun for opphold i perioden 01.08.19-31.10.19. 
 

Albir Azul - kampanjepriser på langtidsopphold 
En leilighet på Albir Azul er perfekt for 2-4 personer, venner, par eller en familie. 
Se beskrivelse av bostedet på side 35.*Kampanjen gjelder opphold i perioden 02.11.19 – 25.01.20. 
Avreise fra de fleste norske byer. 
Priseksempel
4 uker fra kr 12 790,- p.p.  // 6 uker fra kr 16 690,- p.p // 8 uker fra kr 19 950,- p.p. // 10 uker fra kr 24 550,- p.p. // 12 uker fra kr 28 450,- p.p. 

Albir Playa Hotel & Spa - spesialpriser på langtidsferie
Se beskrivelse av bostedet på side 34. Kampanjen gjelder når ankomstdato er 
mellom 26.10.19 – 30.01.20 og opphold må være 56 døgn eller mer.  
Inkludert i prisen utover standard: opphold på Albir Playa inkl. halvpensjon 
(frokost og middag) med vann til maten, rengjøring av rom 2 ganger i uken, 
skifte av håndklær daglig dersom behov, 1 inngang til spa-avdelingen per uke (man-fre). 

Hotel Kaktus - slipp enkeltromstillegget i perioder¹
Se beskrivelse av bosted på side 34.
Vi trekker fra enkeltromstillegget i periodene
¹26.10.19 - 21.12.19 og 01.01.20 - 01.02.20
Merk prisene i januar er noe høyere enn nov / des 2019

Albir Garden - vi senker den totale prisen til deg som reiser alene
Se beskrivelse av bostedet på side 35. Kampanjen varer fra 01.11.2019 - 30.05.2020

Alle priser er veiledende, oppgitt per person og tar utgangspunkt i at 2 eller flere deler leilighet. 
Priser er basert på tilgjengelighet. Andre reiselengder på forespørsel. 
Inkludert i prisen per person er flytransport tur / retur destinasjonen, 1 x innsjekket kolli bagasje (2 kolli på reiser mer enn 56 dager) , 1 
håndbagasje, transfer i buss tur/retur flyplass, valgte bosted og bostedskategori i angitt periode, reiselederservice, 24 timers vakttelefonser-
vice, skatter og avgifter. Ingen reiseforsikring og /eller avbestillingsforsikring er inkludert. Se ellers hvert bosted for annet som er inkludert. 

Reiselengde Pris per pers når 
2 deler rom

Pris for 1 person

8 uker fra kr 25 720,- fra kr 30 750,-

10 uker fra kr 30 850,- fra kr 36 950,-
12 uker fra kr 35 950,- fra kr 43 590.-

Avreise Reiselengde Pris for 1 person Rabatt

Nov / des / jan 2 uker fra kr 13 260,- spar 3 290,-

Nov / des / jan 4 uker fra kr 21 520,- spar 6 580,-
Nov / des / jan 6 uker fra kr 29 780,- spar 9 870,-
Nov / des / jan 8 uker fra kr 38 040,- spar 13 160,-

Reiselengde 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker 7 uker 8 uker 10 uker

Pris for 1 person fra kr 10 670,- fra kr 13 505,- fra kr 15 950,- fra kr 18 950,- fra kr 21 990,- fra kr 24 845,- fra kr 27 680,- fra kr 33 350,-

Kampanje 
Albir

Kampanjepriser på opphold i Albir
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Alminnelige reisebestemmelser 
Dette er alminnelige reisebestemmelser for 
Solgruppen – basert på Lov om pakkereiser og reisegaran-
ti mv. (pakkereiseloven) av 1.7.2018*.

Bestillingsbetingelser
Bestilling og betaling skjer direkte til Solgruppen AS på 
telefon 73 53 50 12, eller på epost: solgruppen@solgrup-
pen.no. Ved betaling av depositum, anses betingelsene 
som akseptert. Depositum pr. person er satt til kr 3.000,- 
for 1 og 2 uker, og kr 4.000,- for lengre opphold på reiser 
til Albir, Altea m.m., og kr 5000,- for reiser til Gran Canar-
ia, Thailand og reiser med Amerikabussen. Merk: Andre 
depositumsregler kan gjelde for tema og-gruppereiser. 

⃰ Merk: Solgruppen AS har avvikende regler iht. Alminnel-
ige vilkår for pakkereiser. Dette fordi vi kun bruker rutefly 
i våre pakkereiser, og flybillettene blir kjøpt umiddelbart 
etter bestilling. Solgruppen AS må følge sine leverandørers 
vilkår og betingelser for avbestillinger/endringer. Solgrup-
pen AS får ikke refundert kjøpte flybilletter, og har i tillegg 
spesielle betalingsbetingelser hos sine hotelleverandører. 
Ved avbestilling av en reise, uansett tidspunkt for avbes-
tilling, vil depositum derfor ikke bli refundert.

Bestillingsbekreftelse og betalingsfrister 
Kontroller at tilsendte bestillingsbekreftelse/faktura 
stemmer overens med din bestilling. Depositum betales 
innen 7 dager etter bestilling. Restbeløpet betales senest 
35 dager før avreise. Skjer bestilling senere enn 35 dager 
før avreise, betales hele reisens beløp umiddelbart. 
Vi ber deg om å kontrollere at billett/reisebevis er utstedt 
på riktig tur/dato og at korrekt avreisestedssted er påført. 
Skulle du være i tvil, ta kontakt med oss. Reisebeviset som 
blir sendt ut 2-3 uker før avreise, gjelder som billett. For 
våre reiser med Amerikabussen vil reiseinfo og detaljert 
dagsprogram sendes ut ca. 1 md før avreise. Husk å ta 
disse med på turen. Billettene er personlige og kan ikke 
overdras. Tillegg for enkeltrom/lugar/ leilighet alene 
under reisen og oppholdet skal påføres fakturaen ved 
bestilling. Utgifter til pass, visum, reiseforsikring o.l. inngår 
ikke i turens pris. 

Pass og visum. 
På reiser utenfor Norden må alle gjester ha gyldig pass og 
kontrollere at det er gyldig under hele reisens varighet. 
Oppbevar passet slik at det er lett tilgjengelig under hele 
reisen. For reiser til USA benyttes elektronisk pass som 
må være gyldig minst 3 md etter hjemkomst. Norske stats-
borgere trenger ikke visum i USA (Andre regler gjelder for 
tidligere straffedømte og utenlandske statsborgere bosatt 
i Norge. Kontakt den amerikanske ambassaden i Oslo for 
nærmere opplysninger.) For reiser til USA kreves i tillegg 
en innreisetillatelse, ESTA. Registrering skjer via internett. 
Påmeldte vil få informasjon om denne registreringen, og 
hjelp til utfylling, mot gebyr. Reisende til Thailand må ha 
pass som er gyldig 6 md ved innreise. For reiser over 30 
dager må det også søkes om visum.

Reiseforsikring / Avbestillingsbeskyttelse / 
Helsetrygdekort /Vaksiner
Vi anbefaler våre gjester å tegne reiseforsikring med 
avbestillingsbeskyttelse for hele reisen. Vi gjør oppmerk-
som på at de fleste forsikringsselskap har begrensninger i 
dekning på reiser lengre enn 42-45 dager. Sjekk dette med 
ditt forsikringsselskap før avreise, og tegn en eventuell til-
leggsforsikring for hele oppholdet. For reiser i Europa bør 
du ta med ditt helsetrygdekort. Dette må legges fram for 
å bevise at du er medlem av den norske folketrygden. Da 
får du behandling på lik linje med landets befolkning. Vær 
oppmerksom på at dette kortet ikke dekker hjemtransport 
og utgifter til medisin. Da må en i tillegg ha reiseforsikring. 
For reiser til Amerika anbefaler vi sterkt en tilstrekkelig 
reiseforsikring som dekker avbestilling, tyveri, sykdom, 
hjemreisetransport m.m. For reiser til Thailand anbefaler 
vi å følge offentlige anbefalinger angående vaksiner.

Avbestilling 
Ved avbestilling mer enn 35 dager før avreise beholder 
arrangøren innbetalt depositum. Ved avbestilling mellom 
35 dager og 21 dager før avreise belastes 50 % av reisens 
pris. Ved avbestilling mindre enn 21 dager før avreise eller 
om den reisende ikke møter ved avgang belastes 100 % av 
reisens pris og hele reisen går tapt. Dersom kundens 

bestilling omfatter 3 eller flere personer, og den avtalte 
pris er knyttet opp mot dette deltaker antallet, vil Solgrup-
pen AS ved partiell avbestilling kun refundere differensen 
mellom avtalte/innbetalte pris og den nye pris som refere-
rer seg til det nye deltakerantallet. 

Endring av reisen / Overdragelse av pakkereise  
Endring av reisen kan gjøres på forespørsel, men det 
vil i de fleste tilfeller medføre endringskostnader på fly, 
bosted og evt annet, samt et endringsgebyr på kr 300,- pr 
person. Ubenyttete billetter refunderes ikke. Gjester som 
avviker fra reisens arrangement må meddele dette til 
Solgruppen AS eller reiseleder på stedet. En reisende kan 
overdra pakkereiseavtalen til en person som oppfyller alle 
vilkårene i avtalen, etter å ha gitt arrangøren et rimelig 
varsel på et varig medium. Et varsel gitt senest syv dager 
før pakkereisen begynner, skal alltid anses som rimelig. 
Den som overdrar pakkereiseavtalen, og den som får 
avtalen overdratt til seg, er begge ansvarlige for eventuelt 
restbeløp og for tilleggsavgifter, gebyrer og andre kostnad-
er som overdragelsen medfører.

Avlysning eller utsettelse av gruppereiser
En reise kan avlyses dersom det ikke melder seg nok 
antall deltakere til reisen. Det samme kan skje dersom 
andre avgjørende grunner oppstår til at reisen ikke kan 
gjennomføres. Påmeldte får da tilbake innbetalt beløp. 
Skriftlig eller muntlig varsel om slik avlysning/endring må 
være kommet frem til kunden senest 20 dager før avreise, 
ved reiser med varighet lengre enn 6 dager, 7 dager ved 
reiser mellom 2 og 6 dager, 2 dager ved reiser mindre enn 
2 dager. Alle kort og langtidsferier gjennomføres uavhen-
gig av antall reisende. 

Programendring
Arrangøren forbeholder seg retten til prisendringer 
som følge av justering av skatter og avgifter, endringer i 
valutakurser, oljepris m.m. og som følger av endringer i 
program. Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke 
har kontroll over, eller force majeure, streik, forsinkelser 
og/eller andre endringer av planlagt rute under selve 
reisen og oppholdet kan arrangøren foreta de nødvendige 
programendringer, for eksempel omlegging av reiserute, 
bytte av hotell og transportmiddel. Slike tilfeller berettiger 
ikke til refusjon. Vi gjør oppmerksom på at overbooking 
på bestemmelsessted kan skje, arrangøren vil da skaffe 
bosted i samme prisklasse eller bedre. Solgruppen AS 
forbeholder seg retten til å sende hjem reisende på 
et annet tidspunkt uten ekstra omkostninger om det 
skulle bli endringer gjort av flyselskapene. OBS! Endring 
av flytider og flyselskap forekommer. Disse må derfor 
ansees som foreløpige. Foreløpige tider vil også stå på 
reisedokumentet. Solgruppen AS forbeholder seg retten 
til å korrigere flytidene dersom endringer inntreffer på et 
senere tidspunkt, og vil da meddele kunden dette skriftlig 
eller muntlig.

Enkeltrom eller dobbeltrom/leilighet alene
Prisene som annonseres er basert på at 2 personer deler 
et dobbeltrom/leilighet. Skulle den ene reisende avbestille 
reisen, må den andre reisende belastes for enkeltromstil-
legg. Reiser du alene og ikke har noen å dele rom/leilighet 
med, må vi belaste deg for enkeltromstillegg/tillegg for 
leilighet alene. Det er ikke arrangørens plikt å finne noen 
du kan dele med. 
Som gjest hos Solgruppen og på våre bosteder, er du 
hjertelig velkommen til å motta besøk under opphol-
det. Vi gjør oppmerksom på at de besøkende også må 
betale for oppholdet sitt på de fleste bostedene. Kontakt 
resepsjonen på bostedet eller vårt servicepersonell for 
ytterligere informasjon om priser.

Mangler og avvik
Før reisen: Kunden kan heve avtalen før reisen starter 
dersom det er klart at reisen vil ha vesentlige mangler. Det 
samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og dette 
er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer 
enn 10 % ansees alltid som en vesentlig ulempe. Mangler 
under reisen/oppholdet: Reisen er mangelfull når den 
avviker fra det som er skriftlig avtalt og dette ikke skyldes 
kunden eller forhold fra hans side. Arrangøren kan ikke 
lastes for dårlig vær, tyveri, sykdom og sjenerende me-
dreisende. Ønsker (rom/beliggenhet o.l.) som ikke oppfyl-

les, er ingen mangel og gir ikke grunnlag for reklamasjon. 
Våre bosteder ligger generelt sentralt til, byggestøy og 
noe støy fra lokaltrafikk og restauranter/barer i nærheten, 
kan forekomme i turistområder, og må forventes. Avvik 
fra det som er avtalt regnes likevel ikke som mangel 
dersom det er av mindre betydning, eller av det slag som 
kunden må regne med kan inntreffe. Solgruppen er ikke 
ansvarlig for manglende internett eller TV-signaler på et 
bosted. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som 
arrangøren verken hadde, eller burde ha kjennskap til 
eller herredømme over. 

Reklamasjoner
Mener en deltager seg berettiget til å klage, må denne 
straks fremmes ovenfor reiseleder som vil forsøke å 
rette på forholdet. Eventuelle reklamasjoner som ønskes 
behandlet etter hjemkomst må være arrangøren skriftlig i 
hende senest 10 dager etter at reisen er avsluttet. Klager 
som ikke er forelagt reiseleder under selve reisen/opphol-
det kan ikke regne med å bli behandlet. Kommentarer på 
utlevert evalueringsskjema blir ikke registrert som reklam-
asjon. Reklamasjoner blir behandlet med en behandlings-
tid på 2-3 uker etter at den er mottatt.

Ditt ansvar som gjest
Det eneste kravet vi setter til våre reisendes helse er at de 
kan klare seg selv i leiligheten og selv gjøre sine innkjøp, 
samt at man ikke utsetter seg selv eller andre for fare eller 
ulemper. Solgruppen sine reiser forutsetter at de enkelte 
deltagere er i stand til selv å håndtere sin bagasje, og 
forøvrig følge turens innhold og program. Gjester som av 
forskjellige grunner har behov for assistanse i forbindelse 
med gjennomføringen av reisen må selv arrangere dette. 
Ta kontakt med Solgruppen om du trenger rullestolassis-
tanse på flyplassen. Dersom andre melder på en deltager, 
har denne ansvar for at gjesten oppfyller kravene til 
gjennomføring av reisen.

Den reisendes opptreden
Den reisende må ikke opptre slik at det blir til sjenanse 
for og/eller virker truende for de medreisende. I så tilfelle 
kan vedkommende utelukkes fra resten av reisen, samt 
pålegges å betale hjemreise selv uten at han kan kreve 
tilbakebetaling fra arrangøren. Videre plikter den reisende 
å gjøre opp for ekstraregninger som pådras underveis, 
for eksempel minibar, betalings-tv, telefon og lignende. 
Solgruppen AS er ikke ansvarlig dersom gjesten ikke møter 
opp til avtalt tid. Avtalt tid og sted kommuniseres på 
destinasjonen. 

Spesielle ønsker
Vi kan ikke garantere for at spesielle ønsker som er frem-
met ved bestilling av reisen kan oppfylles. Ønsker noteres, 
men garanters aldri og gir ikke grunnlag for reklamasjoner. 
Vi gjør oppmerksom på at romnummer og beliggenhet 
aldri kan bekreftes i forkant.

Forbehold om endringer i programmet
Vi tar forbehold om trykkfeil i vår markedsføring og 
endringer som kan tilkomme etter materiell er trykket, og 
som da vil bli bekjentgjort. 

Ved å kontakte Solgruppen AS kan du få tilsendt 
”Alminnelige vilkår for pakkereiser og reisegaranti.” i sin 
helhet. 
Solgruppen AS har overfor Reisegarantifondet stilt de 
nødvendige garantier. 
Postadresse: Pb 227 Sentrum, 4001 Stavanger. 
Solgruppen AS er medlem av Norsk Reiselivsforum. 
Øvre Slottsgate 180, 0157 Oslo

Den norske Bok-Cafe´n i Albir
Den norske Bok-Cafe`n ligger midt i hovedgaten i Albir. Vi har en solrik terrasse, 
men også koselige lokaler inne hvis man ønsker det. Bok-Cafe`n er møteplassen for 
nordmenn i området. Her treffes folk og hygger seg med en kopp kaffe og en nystekt vaffel, 
noen spiser lunsj eller en lett middag, andre nyter et glass sangria eller en Irish coffee. 
 
Vi har noe for enhver smak
Hos oss treffer man alltid noen som snakker norsk, og praten går lett imellom bordene og 
gjestene. Vi baker våre egne solboller som er blitt meget populære på markedssøndager, 
da er det alltid liv på terrassen. Plutselig har vi også en som spiller for oss da kan det lett bli 
både allsang og dans.
 
Norsk og spansk mat 
Vi arrangerer også ulike sammenkomster og arrangementer gjennom året, for eksempel 
Solgruppens høstfest, julebord, fellesmiddager, moteshow, påskefrokost og 17. mai buffet, for 
å nevne noe. Alt blir selvsagt annonsert i Solgruppens aktivitetsprogram og på Bok-Cafe`n.
 
Norsk sport på storskjerm
Vi selger også norske aviser og ukeblader og har i tillegg en rikholdig bokhylle hvor man kan 
låne gode bøker helt vederlagsfritt. Vi vil også sende utvalgte fotballkamper hvor man kan 
heie fram favorittlaget sitt i godt selskap.
 
Det meste av maten vi serverer kan også selvsagt tas med. Hvorfor ikke stikke innom og ta 
med en bagett på veien til stranden eller en vaffel på tur til fyret!
 
Vi gleder oss til å se dere her hos oss og ønsker alle hjertelig velkommen.
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Solgruppen AS
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